
โครงการท่ีไม่ได้จดัส่งรายงาน Monitor ฉบบักรกฎาคม – ธนัวาคม 2552  ประเภทโครงการบริการชุมชนและท่ีพกัอาศยั

้ ิ

1

การขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ St. Regis
Hotel and Residences, Bangkok 

บรษิทั ราชดาํร ิเรสซเิดน้ซ์
จาํกดั

ถ.ราชดาํร ิแขวงลุมพนีิ เขตปทุม
วนั

กทม.

2 การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการ พี พี บรษิทั พี พี  แมนชัน่ เพลส ซ รามคาํแหง 30 กทม

ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

ข้อมลู 16 มิถยุายน 2553     

2 การเปลยีนแปลงรายละเอยีดโครงการ พ.ีพ.ี
แมนชัน่เพลส 

บรษิทั พ.ีพ.ี แมนชนั เพลส
จาํกดั

ซ.รามคาํแหง 30
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กทม.

3

การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการโรงแรมอมารี
ออคดิ รสีอรท์ (สว่นขยาย) บรษิทั อมาร ีจาํกดั

ต.นาเกลอื
อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

4

การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการศุภาลยั
คาซารวิา

บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
( ช )

ถ.เจรญิกรงุ เขตบางคอแหลม กทม.
4 คาซารวา (มหาชน)

ญ ุ

5
การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการอมนัตา ลุมพนีิ

บรษิทั นายารา เอสเตท 
จาํกดั

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

6

การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการอาคารชดุ
พกัอาศยั เอสแอนดเ์อส สขุมุวทิ

บรษิทั เอส แอนด ์เอส
สขุมุวทิ จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ
101/1 แขวงบางนา

กทม.

การเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการอาคารชด บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ ถ รชัดาภเิษก

7

การเปลยนแปลงรายละเอยดโครงการอาคารชดุ
พกัอาศยัระดบัหร ู34 ชัน้ 

บรษท เอเชยน พรอพ
เพอรต์ี้
ี ป ้  ์ ํ ั  

ถ.รชดาภเษก
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.

8

โครงการ  Chang Island Resort (สว่นขยาย) บรษิทั ก่อเลศิลกัษณ์ จาํกดั
หมู ่4 บา้นคลองพรา้ว ต.เกาะชา้ง
 กิง่อ.เกาะชา้ง ตราด

โ
บรษิทั สริพิชั แอส เซท 

ั
ซ.ลาดพรา้ว 7 ถ.ลาดพรา้ว 

ั9 โครงการ " he Zest Condominium " จาํกดั แขวงจอมพล จตุจกัร กรงุเทพฯ

10 โครงการ "Vogue @ Sukhumvit" (สว่นขยาย)
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ ดเีวลลอปเมนท ์

ซ.สขุมุวทิ 42 ถ.สขุมุวทิ แขวง
พระโขนง คลองเตย 

11

โครงการ "บา้นภสัสร 7"
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ต.บางรกัใหญ่(บางไผ)่ บางบวั
ทอง นนทบุรี

12 โครงการ "พทุธรกัษา หวัหนิ" เฟส 1
บรษิทั พเีอสบ ีแลนด ์
โครงการหา้ จาํกดั ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

13
โครงการ "โรงแรมสนีุย ์สาํนกังาน และพาณิชย"์ 
(สว่นขยาย)

บรษิทั สนิทรพัยก์า้วหน้า 
คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ตาํบลในเมอืง เมอืง อุบลราชธานี

14

โครงการ "ไอวี ่รเิวอร"์ (ราษฎรบ์รูณะ)
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

แขวงบางปะกอก ราษฎรบ์รูณะ 
กรงุเทพฯ

15 โครงการ (KAMEO HOUSE) บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั ตาํบลศรรีาชา เมอืง ชลบุรี

บรษิทั สยาม โฮม ดเีวลล ซ.สขมวทิ 101/1 ถ.สขมวทิ 



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

17
โครงการ “โนเบลิ รเีฟลกซ”์ (สว่นขยาย)

บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอป ซ.พหลโยธนิ 7 ถ.พหลโยธนิ 
กทมโครงการ “โนเบลิ รเีฟลกซ”์ (สว่นขยาย)

เมนท์ เขตพญาไท
กทม.

18
โครงการ 39 by SANSIRI

บรษิทั แสนสริ ิเวนเจอร ์
จาํกดั

แขวงคลองตนัเหนือเขตวฒันา กทม.

19 โครงการ 39 By Sansiri
บรษิทั แสนสริ ิเวนเจอร ์
จาํกดั

สขุมุวทิ 39 แขวงคลองตนัเหนือ 
วฒันา กรงเทพฯ19 โครงการ 39 By Sansiri จากด วฒนา กรงุเทพฯ

20 โครงการ 4 POINTS BY SHERATON MAKHAM 
BEACH HOTER บรษิทั มะขามบชี จาํกดั ต.วชิติ เมอืง ภูเกต็

21
โครงการ 59 HERITAGE (สว่นขยาย)

บรษิทั ไทยพฒันา โรงงาน
อุตสาหกรรม จาํกดั แขวงคลองตนัเหนือเขตวฒันา กทม.

บรษิทั ไทยพฒันาโรงงาน ซ.สขุมุวทิ 59 แขวงคลองตนั
22 โครงการ 59 HERITAGE (สว่นขยาย) อุตสาหกรรม จาํกดั เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

23

โครงการ 74 คอนโดมเินียม บรษิทั วรชมุ จาํกดั
หมู ่2 ต.ปากน้ําปราณ  ปราณบุรี
 ประจวบครีขีนัธ์

24 โครงการ 78 คอนโดมเินียม
บรษิทั วรโชตปิราณบุร ี
จาํกดั

หมู ่2 ต.ปากน้ําปราณ  ปราณบุรี
 ประจวบครีขีนัธ์24 โครงการ 78 คอนโดมเนยม จาํกด  ประจวบครขนธ

25 โครงการ A SPACE เกษตร-นวมนิทร์
บรษิทั อารยีา พรอพเพอร์
ตี ้จาํกดั (มหาชน)

ซ.มยัลาภ แขวงลาดพรา้ว 
ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ

26
โครงการ ADRIATIC PALACE HOTEL บรษิทั ว.ีเค.เจ.จาํกดั

ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่แขวงมกักะสนั
 ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

โครงการ AEQUA CONDOMINIUM บรษิทั อควา เรยีสเอสเตท ถ.ซอยสขุมุวทิ 49

27
SUKHUMVIT 49 จาํกดั

ุ ุ
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.

28 โครงการ Amanta Lumpini
บรษิทั นายารา เอสเตท 
จาํกดั

ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
สาทร กรงุเทพมหานคร

29

โครงการ AMARA KHAO TAO
บรษิทั เอส.แอล.เอสเตท 
จาํกดั

ต.ปากน้ําปราณ ปราณบุร ี
ประจวบครีขีนัธ์โครงการ AMARA KHAO TAO จากด ประจวบครขนธ

30

โครงการ Amari Sirimaya Resort and Spa
บรษิทั อติลัไทย เรยีล
เอชเทท จาํกดั หาดเฉวง ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

31 โครงการ AMARI SIRIMAYA RESORT AND SPA
บรษิทั อติลัไทยเรยีลเอช็
เทท จาํกดั ต.บ่อขดุ เกาะสมยุ สรุาษฏรธ์านีุ ุ ุ

32

โครงการ Anantara Resort Khaolak
บรษิทั โคโคป้าลม์ โฮเทล็ 
แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั ต.บางมว่ง ตะกัว่ปา่ พงังา

33 โครงการ Ao Po Luxury Hotel and Residential Villa บรษิทั อ่าวปอพฒันา จาํกดั
หมู ่6 บา้นอ่าวปอ ต.ปา่คลอก 
ถลาง ภูเกต็



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั เวอรต์คิอล ซ.อนิทามระ 4

34

โครงการ ATRIUM
บรษท เวอรตคอล
เอสเตท จาํกดั

ซ.อนทามระ 4
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

35 โครงการ Beach Front Hotel บรษิทั อญัชลพีฒันา จาํกดั ต.นาเกลอื บางละมงุ ชลบุรี

36 โครงการ Blue Mountain Hua-Hin บรษิท ณ หวัหนิ จาํกดั ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

บรษิทั เครือ่งไฟฟ้าบุญธ ถ.สีพ่ระยา บางรกั 
37 โครงการ BTP SERVICE APARTMENT

ุญ
นาภณัฑ ์จาํกดั กรงุเทพมหานคร

38 โครงการ BUDDY BOUTIQUE HOTEL บรษิทั ฟ้าละไม จาํกดั ต.มะเรด็ เกาะสมยุ สรุาษฏรธ์านี

39

โครงการ CCP TOWER นางสรณีย ์ ดพีนัธุพ์งษ์
ม. 7 ถ.บางนาการเ์ดน้ท ์8/1 
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ

40
โครงการ CENTRAL EMBASSY PARK

บรษิทั เตยีง จริาธวิฒัน์ 
จาํกดั

แยกเพลนิจติ แขวงปทุมวนั เขต
ปทุมวนั จาํกดั

41 โครงการ CENTRE POINT HOTEL AND 
RESIDENCE (LANGSUAN)

บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
(มหาชน)

ซ.หลงัสวน แขวงลุมพนีิ ปทุมวนั
 กรงุเทพมหานคร

โครงการ Centric Scene รชัวภิา
บรษิทั เอสซ ีแอสเซท
คอรป์อเรชัน่ จาํกดั

ถ.รชัดาภเิษก แขวงบางซื่อ เขต
กทม

42

โครงการ Centric Scene รชวภิา คอรป์อเรชน จาํกด
บางซื่อ

กทม.

43
โครงการ CITADINES BANGKOK SUKHUMVIT 
BOULEVARD บรษิทั บทูคิ เรยีลตี ้จาํกดั

แขวงคลองเตยเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

44 โครงการ CITADINES BANGKOK SUKHUMVIT 
GREEN

บรษิทั บทูคิ บเูลอวารด์ 
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 8 แขวงคลองเตย 
คลองเตย กรงเทพมหานครGREEN จากด คลองเตย กรงุเทพมหานคร

45 โครงการ CITY HOME SUKHUMVIT
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

แขวงบางนา บางนา 
กรงุเทพมหานคร

46 โครงการ CITY LIVING CONDOMINIUM บรษิทั พ.ีเค.โกลบอล จาํกดั

ซ.ประชาราษฏรบ์าํเพญ็ 12 
แขวงหว้ยขวาง หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานครุ

47

โครงการ Civic Apartment
บรษิทั เฟรสิท์
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.

48 โครงการ CIVIC APARTMENT
บรษิทั เฟรสิเ์อกมยัพรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

สขุมุวทิ 63 แขวงพระโขนงเหนือ
 วฒันา กรงุเทพฯ

49 โครงการ COCO'Stalk Live Hotel
บรษิทั เจ ท ูเค เมเนจ
เมนท ์กรุ๊ป จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ กม.155 ต.นาจอม
เทยีน สตัหบี ชลบุรี

50

โครงการ CONDO ONE SIAM
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
เวนเจอร ์จาํกดั

ซ.เกษมสนัต ์3 ถ.พระรามที ่1  
ปทมุวนั กรงุเทพมหานคร

โ
บรษิทั ครสิตลัเพลสพรอ็พ

์ ี้ ํ ั ป



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั ครสิตลั เพลส ต.ศาลายา

52

โครงการ CRYSTAL PLACE
บรษท ครสตล เพลส
พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั

ต.ศาลายา
อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม

53

โครงการ D, 65 condominium บรษิทั สยามนุวตัร จาํกดั
สขุมุวทิ 15

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.

54 โครงการ D'65 CONDOMINIUM เมน้ท ์จาํกดั
ุ ุ

เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

55

โครงการ DE CONDOMINIUM
กจิการรว่มการคา้ดอี-ี
การเ์ดน้โฮม

ถ.งามวงศว์าน ต.บางกระสอ อ.
เมอืง

จ.นนทบุรี

56 บรษิทั วาสนา แอนด ์บุญ 11/69 ถ.เลยีบวงั หวัหนิ 
โครงการ De Wasana Hua Hin

ุ
พารท์เนอรส์ จาํกดั ประจวบครีขีนัธ์

57 โครงการ Development Of 5-Star Hotel บรษิทั ฟีน่า เอซ็เทท จาํกดั
ถ.สขุมุวทิ 21 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพมหานคร

โครงการ Double U Condominium
บรษิทั ทรปิเป้ิล พี
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.ลาดพรา้ว-วงัหนิ แขวง
ลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว

กทม.

58

59

โครงการ Dusit Laguna Expansion
บรษิทั ลากนู่า บชีคลบั 
จาํกดั ตาํบลเชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

โครงการ EASE’ RATCHADA
CONDOMINIUM 

บรษิทั บ ีเค ท ีแมนชัน่
จาํกดั

ซ.รชัดาภเิษก 36
ถ.รชัดาภเิษก แขวงจนัทรเกษม 

เขตจตจกัร
กทม.

60

เขตจตุจกร

61 โครงการ EASE'RATCHADE CONDOMINIUM
บรษิทั ก.บเีคทแีมนชัน่ 
จาํกดั

รชัดาภเิษก 36 แขวงจนัทเกษม 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

62

โครงการ Foreshore Thai Hotel
บรษิทั บุญโรจน์ก่อสรา้ง 
จาํกดั

ถ.พทัยาเหนือ ซ. 6/1 ต.หนอง
ปรอื บางละมง ชลบรีโครงการ Foreshore Thai Hotel จากด ปรอ บางละมงุ ชลบุร

63 โครงการ Good View Place บรษิทั กู๊ดววิเพลส จาํกดั
หมู ่7 ต.บางเสาธง กิง่อ.บางเสา
ธง สมทุรปราการ

64 โครงการ Good View Place
หมู ่7 ต.บางเสาธง กิง่อ.บางเสา
ธง สมทุรปราการ

65
โครงการ Grand Southern Hotel (สว่นขยาย) บรษิทั เพชรทองธานี จาํกดั

ม.1 ทุ่งสง-สรุาษฎร ์ต.ชะมาย อ.
จ นครศรธีรรมราชโครงการ Grand Southern Hotel (สว่นขยาย) บรษิท เพชรทองธานี จาํกด

ุ ุ ฎ
ทุ่งสง

จ.นครศรธีรรมราช

66 โครงการ GREEN NINE บรษิทั วทืรูธนากร จาํกดั
ซ.วดัอุทยัธาราม แขวงบางกะปิ 
หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

67 โครงการ HAFELE DESIJN CENTRE PHUKET
บรษิทั เฮเฟเร ่(ประเทศ
ไทย) จาํกดั ต.วชิติ เมอืง ภูเกต็
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68 บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั แขวงคลองตน้ไทร
โครงการ HIVE

บรษท แสนสร จากด
(มหาชน)

แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม.

โครงการ HIVE SUKHUMVIT 65
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 65 ถ.สขุมุวทิ แขวง
พระโขนงเหนือ
เขตวฒันา

กทม.

69

70

โครงการ HIVE TAKSIN บรษิทั ชนชยั จาํกดั
แขวงคลองตน้ไทร
เขตคลองสาน กทม.

71

โ
บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็

์
ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื บางละมงุ

โครงการ Home Pro Village Pattaya เตอร ์จาํกดั (มหาชน)  ชลบุรี

72 โครงการ Homeworks สาขาภูเกต็
บรษิทั ซอีารซ์ ีเพาเวอร ์รี
เทล จาํกดั ตาํบลวชิติ เมอืง ภูเกต็

73 โครงการ IBIS HOTEL
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
จาํกดั(มหาชน) ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

74 ิ ั ิ ั ๊ป ํ ่74

โครงการ IBIS HOTEL BO PHUT,SAMUI
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน)

ตาํบลบ่อผดุ เกาะสมยุ 
สรุาษฏรธ์านี

75 โครงการ IBIS NANA
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน)

ถ.ซอยสขุมุวทิ 4 แขวงคลองเตย
 คลองเตย กรงุเทพฯ

โครงการ IBIS RIVERSIDE
บรษิทั เอราวณัเจา้พระยา 

ถ.ซอยเจรญินคร 17
แขวงบางลาํภล่าง เขตคลองสาน กทม.

76

โครงการ IBIS RIVERSIDE
จาํกดั

แขวงบางลาภูลาง เขตคลองสาน กทม.

77

โครงการ IBIS SATHON
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน)

แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร 
กรงุเทพมหานคร

78 โครงการ IBIS SRIRACHA
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ต.ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบุรี( ) ุ

79

โครงการ IBIS SRIRACHA
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป
จาํกดั (มหาชน)

ต.ศรรีาชา
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี

80

โครงการ IDEA HUAY KWANG
บรษิทั อนนัดา
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ แขวง
หว้ยขวาง

กทมโครงการ IDEA HUAY KWANG ดเวลลอปเมนท จากด
เขตหว้ยขวาง

กทม.

โครงการ IDEO Blucove Sukhumvit

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป
เมน้ท์
ท ูจาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบาง
นา

กทม.
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บรษิทั อนนัดา ซ.กรงธนบร ี1 แขวงคลองตน้ไทร

82

โครงการ IDEO BLUECOVE SATHORN
บรษท อนนดา
ดเีวลลอปเมน้ท ์ท ูจาํกดั

ซ.กรงุธนบุร 1 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม.

83

โครงการ IDEO HUAY KWANG
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ แขวง
หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

โครงการ IDEO LADPRAWS
บรษิทั อนนัดา ดเีวล   

แขวงจอมพล เขตจตจกัร กทม
84

โครงการ IDEO LADPRAWS
ลอป เมน้ท ์ท ูจาํกดั

แขวงจอมพล เขตจตุจกร กทม.

85 โครงการ IDEO LEDPRAW 5
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

86

โครงการ IDEO PAHONYOTHIN
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
พญาไท กรงุเทพฯ

กทม.

ั ั ี
87

โครงการ IDEO SUKHUMVIT 38
บรษิทั  อนนัดา ดเีวลลอป
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ถ.ซอยสขุมุวทิ 38 แขวงพระ
โขนง เขตคลองเตย

กทม.

88

โครงการ IDEO VERVE RATCHAPRAROP

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป
เมน้ท์
ท ูจาํกดั

ถ.ราชปรารถ แขวงมกักะสนั เขต
ราชเทวี

กทม.

88

89

โครงการ IMPALA HOTEL
บรษิทั ยเูรเซยี โฮเทลส ์
แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 24 แขวงคลองตนั 
คลองเตย กรงุเทพฯ

กทม.

90 โครงการ INDIANA  PATTAYA
บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
จาํกดั(มหาชน) ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

บรษิทั รสา พรอ็พเพอรต์ี้

91

โครงการ INTRO CONDOMINIUM

บรษท รสา พรอพเพอรต
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.ปดพิทัธ ์แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท

กทม.

92 บรษิทั รสาพรอ็พเพอรต์ี ้ดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั ถ.ประดษิฐพ์ทัธ ์สามเสนใน พญา

โครงการ INTRO CONDOMINIUM (มหาชน)
ฐ ญ

ไท กรงุเทพฯ

93

โครงการ IVY RESIDENCE THONGLOR

บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท
จาํกดั

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.

94

โครงการ Ivy Residences Pinklao

บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท
จาํกดั (มหาชน)

ถ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้ แขวงบาง
ยีข่นั เขตบางพลดั

กทม.

95
โครงการ IVY SATHORN

บรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท
 จาํกดั (มหาชน)

แขวงสลีม เขตบางรกั กทม.
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บรษิทั พฤกษา เรยีล ถ.สาทรซ.10 แขวงสลีม บางรกั 
96 โครงการ IVY SATHORN

บรษท พฤกษา เรยล
เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ถ.สาทรซ.10 แขวงสลม บางรก 
กรงุเทพฯ

97 โครงการ Johnny Tower บรษิทั เอสท ีเฮนรี ่จาํกดั
ถ.ประชาอุทศิ แขวงหว้ยขวาง 
หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

98

โครงการ Jungceylon (สว่นขยาย) บรษิทั ภูเกต็ สแควร ์จาํกดั
ถ.ราษฏรอุ์ทศิ  ต.ปา่ตอง กะทู ้
ภูเกต็

99 โครงการ Jungceylon (สว่นขยาย) บรษิทั ภูเกต็ สแควร ์จาํกดั
ถ.ราษฏรอุ์ทศิ ต.ปา่ตอง กะทู ้
ภูเกต็

100 โครงการ KAMALA BAY TERRACE RESORT
บรษิทั กมลา เบย ์เทอรเ์รซ
 รสีอรท์ จาํกดั หาดกมลา ต.กมลา กระทู ้ภูเกต็

101

โ ึ่
หมู ่1 ถ.บางเงอืก ต.กะรน เมอืง

โครงการ Karon Beach Hotel นายธรีะวฒุ ิอึง่ตระกลู  ภูเกต็

102 โครงการ Karon Princess  Hotel นายแพทยว์ริยิะ อึง่ตระกลู  ถ.บางเงอืก ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

103

โครงการ KH INTERNATIONAL HOSPITAL 
CHANGWATTANA

บรษิทั  บางกอกเชน 
ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)

ถ.แจง้วฒันะ อ.ปากเกรด็ 
จ.นนทบุรเีหนือ  เขตวฒันา

กทม.

104 ิ ั ์ ิ104

โครงการ L&H SUKHUMVIT
บรษิทั แอล แอนด ์เอช 
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ 19 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

105 โครงการ L&H Wireless
ถ.วทิย ุแขวงลุมพนีิ ปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร

106 โครงการ Langsuan Hotel Project บรษิทั ปารค์ฟิโก ้จาํกดั
ถ.หลงัสวน แขวงลุมพนีิ ปทุมวนั
 กรงเทพฯ

กทม.
106 โครงการ Langsuan Hotel Project บรษท ปารคฟโก จากด  กรงุเทพฯ

107

โครงการ LAS TORTUGAS
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

108 โครงการ Le LuK Condominium
บรษิทั วรลกัษณ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ 
วฒันา กรงุเทพฯ

โ  LE MERIDIEN CHIANG MAI
บรษิทั ทพิยพ์ฒันอารเ์ขต 

้  ื ี ใ ่
109

โครงการ LE MERIDIEN CHIANG MAI
จาํกดั

ต.ชา้งคลาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

110
โครงการ LeLuk Condominium

บรษิทั วรลกัษณ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ ถ.รชัาภเิษก แขวงตลาดพล ู

111 โครงการ Life @ BTS.Thapra จาํกดั (มหาชน) ธนบุร ีกรงุเทพมหานคร

112

โครงการ Life Star City Condominium
บรษิทั รตันฤกษ์ คอน
สตรคัชัน่ จาํกดั ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

113
โครงการ LOW - CONDOMINIUM

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
ํ ั ( )

ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่
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โ
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

่ ี ื ี ใ ่
114

โครงการ LOW - RISE RESORT
บรษท แลนด แอนด เฮาส 
จาํกดั (มหาชน)

ต.แมเ่หยีะ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

115 โครงการ LOW-RISE CONDOMINIUM
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.แมเ่หยีะ 
แมเ่หยีะ เชยีงใหม่

116

โครงการ LOW-RISE RESORT
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.แมเ่หยีะ 
เมอืง เชยีงใหม่

117 โครงการ MAI SAMUI RESORT & SPA
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซวีวิ ปา่
ตองโฮเตล็

ตาํบลอ่างทอง เกาะสมยุ 
สรุาษฏรธ์านี

โครงการ MAJESTIC THAI GARDEN RESORT
บรษิทั  มาเจสตคิ ไทย การ์
เดน้ รสีอรท์ จาํกดั

ซอยเทพประสทิธิ ์15 ถ.เทพ
ประสทิธิ ์

ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ 
จ.ชลบุรี

118

119

โครงการ MANOR PARK
บรษิทั แมนเนอรพ์ารค์วนั 
จาํกดั

ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

120 โครงการ Mercure Patong Phuket
บรษิทั ดวีาน่า ปา่ตอง รี
สอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั ตาํบลปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

โ

121

โครงการ Metro Park 
(Phase 3)

บรษิทั  พรอ็พเพอรต์ี ้เพอร์
เฟค จาํกดั (มหาชน)

ถ.กลัปพฤกษ์ 
แขวงบางหวา้ เขตภาษเีจรญิ

กทม.

122

โครงการ Metro Park (Phase 2)
บรษิทั พร๊อพเพอรต์ี ้เพอร์
เฟค จาํกดั (มหาชน)

แขวงบางหวา้ ภาษเีจรญิ 
กรงุเทพมหานคร

สขมวทิ 22 ถ สขมวทิ แขวง

123 โครงการ Metropolis
บรษิทั แอดวานซ ์พ.ีอ.ีซ.ี 
จาํกดั

สขุมุวท 22 ถ.สขุมุวท แขวง
คลองเตย คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

124 โครงการ Mission Hill Golf Club จงัหวดัภูเกต็ บรษิทั กอลฟ์ลงิค ์จาํกดั หมู ่4 ต.ปากครอก ถลาง ภูเกต็

125

โครงการ MOVENPICK HOTEL PATTAYA
บรษิทั เอเพก็ซ์
ดเีวลลอปเมน้ท จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ ต.นาจอมเทยีน อ.สตั
หบี

จ.ชลบุรี
หบี

ุ

126
โครงการ MY CONDO ป่ินเกลา้

บรษิทั พลสัพรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั

แขวงบางบาํหร ุเขตบางพลดั กทม.

127 โครงการ MY CONDO ป่ินเกลา้
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั

ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหร ุ
บางพลดั กรงุเทพฯ

128

โครงการ MY CONDO สาทร-ตากสนิ
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั

ซ.กรงุธนบุร ี1 ถ.กรงุธนบุร ี
แขวงคลองตน้ไทร คลองสาน 
กรงุเทพฯ

129 โครงการ MY CONDO สขุมุวทิ 103
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั แขวงบางนา บางนา กรงุเทพฯ
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บรษิทั ทซีซีซี ีแอล นอรธ์ 
130 โครงการ North Park Place

บรษท ทซซซ แอล นอรธ 
พารค์ จาํกดั แขวงทุ่งสองหอ้ง หลกัสี ่กรงุเทพฯ

131 โครงการ NORTH PARK PLACE (เดมิชือ่ NORTH 
PARK CONDO MINIUM)

บรษิทั ทซีซีซีแีอล นอรท์ 
พารค์ จาํกดั

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กทม.

132 โครงการ Northpoint Condominium
บรษิทั ไรมอน แลนด ์
จาํกดั (มหาชน)

ซ.นาเกลอื 16 ต.นาเกลอื บางละ
มงุ ชลบุรี

133
โครงการ Oakwood Bangkok Sukhumvit 18 บรษิทั บทูคิ เอสเอ 2 จาํกดั แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

134

โครงการ Oakwood BangKok Sukhumvit 18 บรษิทั บลทูคิเอสเอ 2 จาํกดั
สขุมุวทิ 18 แขวงคลองเตย 
คลองเตย กรงุเทพฯ

โ
บรษิทั ซติีเ้รซเิดนซ ์

์
แขวงชอ่งนนทร ียานนาวา 

135 โครงการ Oakwood City Residence เซอรว์สิเซส จาํกดั กรงุเทพมหานคร

136 โครงการ OAKWOOD RESIDENCE BANGNA บรษิทั เตยีวฮงสลีม จาํกดั ต.บางแกว้ บางพล ีสมทุรปราการ

137
โครงการ Oakwood Residence Bangna บรษิทั เตยีวฮง สลีม จาํกดั

ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.
บางพลี

จ.สมทุรปราการ

ี ิ ์

138

โครงการ Oakwood Trilliant Park Sukumvit 24 บรษิทั บทูคิ เอสเอ 3 จาํกดั
ถ.ซอยเมธนิีเวศน์ แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กทม.

139
โครงการ Ocean 1 Tower

บรษิทั สยาม เบสท ์เอน็
เตอรไ์พรส ์จาํกดั

ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

140 ซ สขมวทิ 6 ถ สขมวทิ แขวง140

โครงการ Park Avenue Hotel and Suites
บรษิทั สขุมุวทิ เซน็เตอร ์
พอยท ์จาํกดั

ซ.สขุมุวท 6 ถ.สขุมุวท แขวง
คลองเตย คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

141

โครงการ Park Hyatt สมยุ
บรษิทั พราว รสีอรท์
เกาะสมยุ จาํกดั

ต.ตลิง่งาม
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี

142

โครงการ PARK LANE
บรษิทั พารเ์ลน จอมเทยีน
รสีอรท์ จาํกดั

ต.หนองปรอื
อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

143 โครงการ Phuket Crystal Park นายธนิต  รตันกาํชยั ตาํบลปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้ ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ 
144 โครงการ Plus 67 คอนโดมเินียม  พารท์เนอร ์จาํกดั วฒันา กรงุเทพมหานคร

145

โครงการ Poshh Hotel
บรษิทั แอส็เซท็ ไลฟ์สไตล์
จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.

146 โครงการ PROJECT NEW-S บรษิทั  ชนชยั จาํกดั แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กทม.
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บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการ

147 โครงการ PROJECT THONGLOR

บรษท หลกทรพยจดการ
กองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั 
(มหาชน)

แขวงคลองตนัเหนือ วฒันา 
กรงุเทพฯ

148
โครงการ PROM PAHOLYOTHIN 2 
CONDOMINIUM บรษิทั บา้นองัสนา จาํกดั

พหลโยธนิ 2 แขวงสามเสนใน 
พญาไท กรงุเทพฯ

149 โครงการ PROM PAHOLYOTHIN 2 ซ.พหลโยธนิ 2
CONDOMENIUM บรษิทั บา้นองัสนา จาํกดั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

150
โครงการ PROUD

บรษิทั  ไตร พรอ็พเพอตี ้
จาํกดั

ถ.แจง้วฒันะ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

151 โครงการ Q Langsuan บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จาํกดั แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กทม.

152

โครงการ Raffles Vill As Phang Nge
บรษิทั ราฟเฟิลส ์วลิล่า
พงังา จาํกดั ต.นาเตย ทา้ยเหมอืง พงังา

153

โครงการ REFLECTION JOMTIAN BEACH
PATTAYA

บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอป
เมนท์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.จอมเทยีนสาย 1 ต.นาจอม
เทยีน
อ.สตัหบี

จ.ชลบุรี

153

154
โครงการ Renaissance Bangkok Sukhumvit Hotel

บรษิทั  เบญจสริ ิปารค์ 
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั

ซอยสขุมุวทิ 57 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองตนัเหนือ เขตวฒันา

กทม.

155 โครงการ Renaissance Phuket Beach Resort and 
Spa บรษิทั เอม็ไอ สแควร ์จาํกดั ต.ไมข้าว ถลาง ภูเกต็

ซ อมร ถ นางลิน้จี ่แขวงชอ่ง

156 โครงการ Resorta Yen-Akat บรษิทั โกลแมนเลนด ์จาํกดั

ซ.อมร ถ.นางลนจ แขวงชอง
นนทร ี ยานนาวา 
กรงุเทพมหานคร

157 โครงการ RHYTHM RATCHADA
บรษิทั เอพ ีแปซฟิิก สตาร ์
(รชัดา) จาํกดั

ถ.รชัดาภเิษก แขวงสามเสนนอก
 หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

158 บรษิทั เอพ ีแปซฟิิค ถ.รชัดาภเิษก
โครงการ Rhythm Ratchada สตาร ์(รชัดา) จาํกดั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.

159 โครงการ Royal Wing Resort
บรษิทั ภูเกต็ โอเชีย่น รี
สอรท์ จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

บรษิทั เอม็ เจ เอ ไอ
ซ สขมวทิ 31 แขวงคลองเตย

160

โครงการ ROYCE PRIVATE RESIDENCE ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั
ซ.สขุมุวท 31 แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวฒันา
กทม.

161

โครงการ ROYCE PRIVATE RESIDENCE
บรษิทั เอม็เจเอไอดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั

สขุมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ
 วฒันา กรงุเทพฯ
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โ

162

โครงการ Ruamrudee Hotel
บรษิทั ฟิโก ้ดเีวลลอปเมน้ท์
จาํกดั

ถ.เพลนิจติ
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กทม.

163
โครงการ SAMUDRA RETREAT HUA HIN 
(CONDOMINIUM)

บรษิทั เดอะรทีรทีหวัหนิ 
จาํกดั ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

164

โครงการ SERVICE APARTMENT
บรษิทั เขาหลกัโกวเ์ดน้
เพลส จาํกดั ต.คกึคกั ตะกัว่ปา่ พงังา

165 โครงการ SILAPURA HUAHIN
บรษิทั หวัหนิ อาเคเดยี 
จาํกดั

ถ.ตะเกยีบ ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

ซ.สขุมุวทิ 24 ถ.สขุมุวทิ  แขวง

166 โครงการ Siri Residence บรษิทั ชนชยั จาํกดั
คลองเตย คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

167

โครงการ Slag Processing
บรษิทั ชลบุรสีตลีมลิล ์
เซอรว์สิเซส จาํกดั

นิคมอุตสาหกรรมชลบุร ี(บ่อวนิ) 
ศรรีาชา ชลบุรี

บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั
ซ.รกัสนิพงษ์ ถ.บางขนุเทยีน 

ํ

168

โครงการ Smart Condo พระราม 2
ญ

(มหาชน)
แขวงแสมดาํ

เขตบางขนุเทยีน
กทม.

169 โครงการ SMART CONDOMINIUM พระราม 2
บรษิทั ปรณิสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ถ.บางขนุเทยีน แขวงแสมดาํ 
บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ

170 บรษิทั สวรรณเอสเตรท ถ สขมวทิ แขวงพระโขนงเหนือ 170

โครงการ Station Hotel
บรษท สวุรรณเอสเตรท 
จาํกดั

ถ.สขุมุวท แขวงพระโขนงเหนอ 
วฒันา กรงุเทพฯ

171
โครงการ SUANPLU RESIDENTIAL STUDIO 
APARTMENT

บรษิทั เจดส ์พรอพเพอรต์ี้
 จาํกดั

ซ.หตุายน ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่ง
มหาเมฆ สาทร กรงุเทพมหานคร

172
โครงการ Sukhumvit Living Town

บรษิทั ด.ีเค.กู๊ดวลิล ์ทาว
เวอร ์จาํกดั

แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันา กทม.

173

โครงการ Sukhumvit Living Town
บรษิทั ด.ีเค.กู๊ดวลิส ์ทาว์
เวอร ์จาํกดั

สขุมุวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนือ
 วฒันา กรงุเทพฯ

174 โครงการ Sunshine Beach Resort
บรษิทั ซนัไชน์ บชี รสีอรท์
 จาํกดั ตาํบลนาจอมเทยีน สตัหบี ชลบุรี

บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั ถ.เจรญินคร แขวงบางลาํภูล่าง 
กทม

175 โครงการ SUPALAI RIVER PLACE (มหาชน) คลองสาน
กทม.

176

โครงการ The Aetas Residence (สว่นขยาย) บรษิทั  ลาภประทาน จาํกดั
ซอยรว่มฤด ีถนนเพลนิจติ 
แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กทม.

โ
บรษิทั บลลูโ์ลตสัหวัหนิ 
ไ ์ ํ ั

ต.หนองแก หวัหนิ 
ป ี ี ั ์
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178 โครงการ THE BEACH บรษิทั วดิสเตท็ จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี178 โครงการ THE BEACH บรษท วดสเตท จากด ต.หนองปรอ บางล มงุ ชลบุร

179

โครงการ The Bella Place
บรษิทั ทาํเลไทย ธรรมชาติ
 จาํกดั

ซ.วดัสลุด ต.บางแกว้ บางพล ี
สมทุรปราการ

180 โครงการ The Blue Marine Resort & Spa Phase ll บรษิทั ปา่ตองคลฟิววิ จาํกดั ถ.พระบารม ีต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

ซ.พหลโยธนิ 9 ถ.พหลโยธนิ 

181 โครงการ The Centric Scene
บรษิทั โอเอไอ แอสเสท 
จาํกดั

แขวงสามเสนใน พญาไท 
กรงุเทพมหานคร

182

โครงการ THE CHUR PATTAYA
บรษิทั ซ.ีพ.ีแมกโนเลยีคอร
เปอเรชัน่ จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ ต.หนองปรอื บางละมงุ
 ชลบุรี

โ
บรษิทั ซ.ีพ.ี แมกโนเลยี

์ ่
ถ.สขมวทิ ต.หนองปรอื อ.บางละ

ี

183

โครงการ THE CHUR PATTAYA คอรป์อเรชัน่ จาํกดั
ถ.สขุมุวท ต.หนองปรอ อ.บางละ

มงุ
จ.ชลบุรี

184 โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ
บรษิทั ฮาร ์ออฟ ลฟิวิง่ 
จาํกดั

แขวงคลองตนั วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

185
โครงการ The Cove Condominium

บรษิทัเพขร พรอ็พเพอรต์ี ้
ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั

ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี
ดเวลลอปเมนท จากด

ุ ุ

186 โครงการ The Cove Condominium
บรษิทั เพชรพรอ็พเพอรต์ี ้
ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.นาเกลอื ซ. 18 ต.นาเกลอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

187 โครงการ THE FIFTH AVENUE บรษิทั ภาวภทัร จาํกดั
ถ.กรงุเทพ-นนทบุร ีต.บางเขน 
เมอืง นนทบุรี

188 ถ เพชรบร ีแขวงบางกะปิ หว้ย188

โครงการ THE GRAND SIAMESE HOTEL บรษิทั บุญตวง จาํกดั
ถ.เพชรบุร แขวงบางกะป หวย
ขวาง กรงุเทพฯ

189 โครงการ THE HERITAGE HUA HIN (THE SEA)
บรษิทั ปริน้สต์ัน้พารค์สวที
 จาํกดั

ต.ปากน้ําปราณ ปราณบุร ี
ประจวบครีขีนัธ์

190 โครงการ The Hotel Cha Am
บรษิทั เค เอส รสีอรท์ 
แอนด ์สปา จาํกดั ต.บางเก่า ชะอาํ เพชรบุรีุ

191

โครงการ The Hyde
บรษิทั  แบงคอ็ค ดเีวลลอ็ป
เมน้ท ์จาํกดั

ซ.สภุาพงษ์ 1 แยก 6 ถ.ศรี
นครนิทร ์แขวงหนองบอน เขต

ประเวศ
กทม.

192 โครงการ The Infinity Tower
บรษิทั นอรท์ สาธร เรยีลตี้
 จาํกดั

ถ.นราธริาชนครนิทร ์ บางรกั  
กรงุเทพมหานคร

193

โครงการ THE KEY PHAHONYOTHIN 34
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.ซอยพหลโยธนิ 34 แขวงเสนา
นิคม

เขตจตุจกัร
กทม.

194

โ ิ ั ํ ั
ถ.หน้าคลบัเมด ต.กะรน เมอืง 

็
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บรษิทั แอ๊ดแดกซ ์ดเีวลล
ใ

195

โครงการ The Lakes at Phoenix

บรษท แอดแดกซ ดเวลล
อปเมน้ท์
จาํกดั

ต.หว้ยใหญ่
อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

โครงการ THE LIGHTHOUSE

บรษิทั รสา พรอ็พเพอรต์ี้
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ถ.เจรญินคร
แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน กทม

196

โครงการ THE LIGHTHOUSE
(มหาชน)

แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กทม.

197

โครงการ THE LIGHTHOUSE

บรษิทั รสาพรอ็พเพอรต์ี ้ดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.เจรญินคร แขวงคลองตน้ไทร 
คลองสาน กรงุเทพฯ

198
โครงการ THE LOFTS SOUTHSHORE 
CONDOMINIUM

บรษิทั ไรมอนดแ์ลนดด์ี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.พระตาํหนกั ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

199 โครงการ THE LOFTS YENNAKART
บรษิทั คอนเทม็โพรารี ่
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.อมร ถ.นางลิน้จี ่แขวงชอ่ง
นนทร ียานนาวา 
กรงุเทพมหานคร

200 ป ื่ ื่200

โครงการ The Malathip Place นางสาวสทุริา  นาคสมบรูณ์
ซ.ประชาชนื 44 แขวงบางซอื 
บางซื่อ กรงุเทพมหานคร

201
โครงการ The Master Sathorn Executive (สว่น
ขยาย)

บรษิทั นีโอ แคปปิตอล 
จาํกดั

ถ.กรงุธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร 
คลองสาน กรงุเทพมหานคร

ซ.ลาพรา้ว 44 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงสามเสนนอก หว้ยขวาง 

202 โครงการ The Next Condominium บรษิทั เค.ด.ีแอสเซท จาํกดั
แขวงสามเสนนอก หวยขวาง 
กรงุเทพฯ

203

โครงการ The Next Sukhumvit 52
บรษิทั เค.ด.ีแอสเซท 
แอนด ์ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์
จาํกดั

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

บรษิทั เค.ด.ีแอสเซท 

204 โครงการ The Next Sukhumvit 52

บรษท เค.ด.แอสเซท 
แอนด ์ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 52 แขวงบางจาก พระ
โขนง กรงุเทพฯ

205 โครงการ THE OASIS AMATANAKORN
บรษิทั เค เค เวลิด ์เรยีล 
เอสเตท จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ ต.คลองบาํหร ุเมอืง 
ชลบุรี

206 บรษิทั 88 นาโน คอน ซ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ 16 

โครงการ The Peak Condominium รชัดา-หว้ยขวาง
สตรคัชัน่ (ประเทศไทย)
จาํกดั

แขวงหว้ยขวาง
เขตหว้ยขวาง

กทม.

โครงการ THE PEAK CONDOMINIUM รชัดา-หว้ย
บรษิทั แปดสบิแปดนาโน
คอนสตรคัชัน่ (ประเทศ
ไ ํ ั

ซ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ 16 หว้ย
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บรษิทั บรหิารและพฒันา

208

โครงการ The Plenary Condominium สว่นขยาย

บรษท บรหารและพฒนา
เพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
จาํกดั (มหาชน)

ถ.กรงุธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร 
เขตคลองสาน

กทม.

209

บรษิทั บรหิารและพฒันา
โครงการ THE PLENARY CONDOMINIUM สว่น
ขยาย

เพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
 จาํกดั (มหาชน)

ถ.กรงุธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร 
คลองสาน กรงุเทพฯ

210

โครงการ The Point
บรษิทั ปภาดา เรยีลตี้
จาํกดั

ถ.ประดษิฐม์นูธรรม
แขวงลาดพรา้ว กทม.

้
211 โครงการ THE POINT

บรษิทั ประภาดาเรยีลตี ้
จาํกดั

ถ.ประดษิฐม์โนธรรม แขวง
ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ

212

โครงการ THE PRIVATE PARADISE PATTAYA
บรษิทั ไพรเ์วท พาราไดซ ์
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิพทัยา 28 ถ.สขุมุวทิ 
ต.นาเกลอื
อ.บางละมงุ 

จ.ชลบุรี

213 โครงการ The Regent Bangkok Hotel & Residences

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
วฒันา กรงุเทพมหานคร

214 โครงการ THE RIVER
บรษิทั ตากสนิ พรอ็พ
เพอรต์ีส้ ์จาํกดั

ถ.เจรญินคร แขวงคลองตนัไทร 
คลองสาน กรงเทพมหานคร214 โครงการ THE RIVER เพอรตส จากด คลองสาน กรงุเทพมหานคร

215

โครงการ The Room Sukhumvit 62
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.สขุมุวทิ ระหวา่งซอย 62 และ 
64 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง 

กทม.

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ สขุมุวทิ 64 แขวงบางจาก พระ
216 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 64

บรษท แลนด แอนด เฮาส 
จาํกดั (มหาชน)

สขุมุวท 64 แขวงบางจาก พร
โขนง กรงุเทพฯ

217
โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 64

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

218

โครงการ THE ROOM สาธร-ตากสนิ
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางยีเ่รอื เขต
ธนบรี

กทม.
ธนบุร

219 โครงการ THE SAILS PATTAYA,THAILAND ต.นาจอมเทยีน สตัหบี ชลบุรี

220 โครงการ THE SEASONS SRINAKARIN บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั ต.บางเมอืง เมอืง สมทุรปราการ

221 โครงการ THE SEASONS SRINAKARIN บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั ต.บางเมอืง อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ
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222

โครงการ THE SEED CHAENG WATTHANA
บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท
จาํกดั (มหาชน)

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลอื อ.ปาก
เกรด็

จ.นนทบุรี

223 โครงการ THE SEED CHAENG WATTHANA
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ถ.แจง้วฒันะ ต.คลองเกลอื   
นนทบุรี

224

โครงการ The Seed Phaholyothin
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ซ.พหลโยธนิ 14 แขวงสามเสนใน
 พญาไท กรงุเทพฯ

225
โครงการ The Seed Plaholothin

บรษิทั พฤกษา เรยีล 
เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

แขวงสามเสนใน พญาไท กทม.

โ
บรษิทั เคเอสเอเอส
ี ์ โ ไ

226

โครงการ The Silk Phaholyothin 3 ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั ซ.พหลโยธนิ 3 เขตพญาไท กทม.

227

โครงการ THE SILK PHAHOLYOTHIN 3
บรษิทั เคเอสเอเอสดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั พหลโยธนิ 3  พญาไท กรงุเทพฯ

228
โครงการ The Star Condominium

บรษิทั โกลบแอสซอรท์
เมน้ท ์จาํกดั

ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบุรี
228 เมนท จากด

ุ

229 โครงการ The Star Condominium
บรษิทั โกลบ แอสซอรท์
เมน้ท ์จาํกดั

ซ.งามวงศว์าน 6 ต.บางเขน เมอืง
 นนทบุรี

230

โครงการ The Thonglor 10
บรษิทั ซามริาโน (ทองหล่อ
 10) จาํกดั

แขวงคลองตนัเหนือ วฒันา 
กรงุเทพฯ

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท ดี

231 โครงการ The Trendy Condominium

บรษท แกรนด แอสเสท ด
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.ซอยสขุมุวทิ 13 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพมหานคร

232 โครงการ THE VERTICAL AREE บรษิทั  ชนชยั จาํกดั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

233

โครงการ Timeshare Phase 3
บรษิทั ภูเกต็ แลนด ์โอน
เนอร ์จาํกดั ตาํบลไมข้าว ถลาง ภูเกต็ู

234 โครงการ Topview Castle
บรษิทั ไขทศัน์ ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ซ.กิง่จนัทร ์ถ.จนัทร ์แขวงวดั
พระยาไกร บางคอแหลม 
กรงุเทพมหานคร

235 โครงการ Tristar Complex บรษิทั ตน้ตระกลู จาํกดั
ถ.สขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั 
คลองเตย กรงุเทพมหานคร

236

โครงการ Tropical Flora Resort & Spa บรษิทั ศรสีราญ จาํกดั
ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

237 โครงการ Twin Condo บรษิทั อสัสการญจน์ จาํกดั
ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก 
บางกะปิ กรงุเทพมหานคร

โ ่ ิ ั ั ี ั ํ ั
ซ.นาเกลอื 12 ถ.พทัยา-นาเกลอื 

ื ี
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239 โครงการ WATERFRONT COMDOMINIUM โครงการ WATERFRONT COMDOMINIUM 
PATTAYA,THAILAND บรษิทั บาลฮีาย จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

240

โครงการ WATERFRONT CONDOMINIUM 
PATTAYA THAILAND

บรษิทั บาลฮีาย จาํกดั ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

241 โครงการ West Sands Phuket
บรษิทั เซน็ทรลั แอนด ์ซติี้
 ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั ต.ไมข้าว ถลาง ภูเกต็

242

โครงการ White Sand beach

บรษิทั เอเพก็ซ ์ดเีวลลอป
เมน้ท์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.สขุมุวทิ
ต.นาจอมเทยีน อ.สตัหบี จ.ชลบุรี

โ
บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอป

์
ถ.รชัดาภเิษก แขวงลาดยาว 

243 โครงการ WIND RATCHAYOTHIN เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) จตุจกัร กรงุเทพฯ

244 โครงการ WIND SUKHUMVIT 23
บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.ซอยสขุมุวทิ 23 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

245

โครงการ Wi d ill Pl

บรษิทั กรนีพารค์ จาํกดั
และบรษิทั กรนีวลัเล่ย ์
เฮา้สซ์ิง่ จาํกดั

กม.10.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บาง
พลใีหญ่ บางพล ีสมทรปราการโครงการ Windmill Place เฮา้สซ์งิ จาํกดั พลใีหญ่ บางพล ีสมทุรปราการ

246

โครงการ Wireless Hotel and Residence
บรษิทั สนิทรพัย ์ชา่งเหมา
จาํกดั ถ.วทิย ุแขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กทม.

โครงการ WIRELESS SQUARE บรษิทั เลศิรฐัการ จาํกดั
ถ.เพลนิจติ

แขวงลมพนีี เขตปทมวนั กทม.

247

โครงการ WIRELESS SQUARE บรษท เลศรฐการ จากด แขวงลุมพน เขตปทุมวน กทม.

248
โครงการ Wish @ samyan บรษิทั สยามนุวตัร จาํกดั

ถ.สีพ่ระยา แขวงมหาพฤตาราม 
เขตบางรกั

กทม.

249 โครงการ Wish @ Siam บรษิทั สยามนุวตัร จาํกดั ถ.เพชรบุร ี ราชเทว ีกรงุเทพฯ

250 โครงการ Wish@Siam บรษิทั สยามนุวตัร จาํกดั ถ.เพชรบุร ีเขตราชเทวี กทม.ุ ุ

251

โครงการ Wish@Siam (อาคาร B)
บรษิทั สยามนุวตัร
พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั

แขวง
ถนนเพชรบุร ีเขตราชเทวี กทม.

252 โครงการ Z2 Condominium (สว่นขยาย) บรษิทั สริพิชั พฒันา จาํกดั แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.

โครงการ Zenith Place บรษิทั  มหาทรพัย ์ ปากซอยถนนสขุมุวทิ 71/1 

253

สขมุวทิ 71/1 (สว่นขยาย) ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เขตวฒันา กทม.

254 โครงการ คอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้ บรษิทั ศราธร จาํกดั ถ.เหลอืสขุ คลองเตย กรงุเทพฯ

255 โครงการ คอนโดวนั ทองหล่อ สเตชัน่
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 40 ถ.สขุมุวทิ 
คลองเตย กรงุเทพฯ
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บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้ ซ.รชัดา 19 ถ.รชัดาภเิษก  ดนิ
256 โครงการ คอนโดวนั รชัดา-ลาดพรา้ว

บรษท พลส พรอพเพอรต 
เวนเจอร ์จาํกดั

ซ.รชดา 19 ถ.รชดาภเษก  ดน
แดง กรงุเทพมหานคร

257

โครงการ คาซาลน่ีา เพลส บรษิทั  ว.ีพ.ีว.ีจาํกดั
ซอยเจรญิดาํรหิ ์ถ.เชือ่มสมัพนัธ ์
 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

กทม.

โครงการ ซติี ้พลสั
บรษิทั ซติี ้พลสั เรยีล

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม
258

โครงการ ซต พลส
เอสเตท จาํกดั

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม.

259 โครงการ เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา
พระราม 2 จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

260 โครงการ ด ิเอม็ไพร ์เพลส (โครงการนราธวิาส
คอนโดมเินียม เดมิ)

บรษิทั ทซีซีซีแีอล 
นราธวิาส จาํกดั

ถ.นราธริาชนครนิทร ์แขวงยาน
นาวา สาทร กรงุเทพมหานคร

261 โครงการ ด ิเอม็ไพร ์เพลส (สว่นขยาย)
บรษิทั ทซีซีซีแีอล 
นราธวิาส จาํกดั

ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวง
ยานนาวา สาทร กรงุเทพฯ

262 โครงการ ด ิแอดเดรส ชดิลม

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั

ซ.สมคดิ เขวงลุมพนีิ ปทุมวนั 
กรงุเทพฯ

263 ิ ั ็263

โครงการ เดอะ บชี พาเลซ ชะอาํ
บรษิทั เดอะ พาเลซ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั ถ.ภูมเิวท ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

264 โครงการ เดอะ วมิานเล บรษิทั ณ วมิาน จาํกดั
ถ.สวนสนลอย ต.ชะอาํ ชะอาํ 
เพชรบุรี

265 โครงการ เดอะวจิติร รสีอรท์ บรษิทั วจิติรไพศาล จาํกดั
หมู ่2 ถ.วเิศษ ต.ราไวย ์เมอืง 
ภเกต็265 โครงการ เดอะวจตร รสอรท บรษท วจตรไพศาล จากด ภูเกต

266 โครงการ ท ีเจ คอนโดเทล บรษิทั ยดูแีลนด ์จาํกดั ถ.ประชาสาํราญ  เมอืง ขอนแก่น

267 โครงการ ท.ีเค.ท.ีอพารท์เมน้ท์ บรษิทั ท.ีเค.ท.ี เพลส จาํกดั
แขวงคนันายาว คนันายาว 
กรงุเทพฯ

268 โครงการ ท.ีดบับลวิ.วงศอ์มาตยบ์ชี คอนโดมเินียม 2
บรษิทั รตันฤกษ์ คอน
สตรคัชัน่ จาํกดั

5 ซ.นาเกลอื 16 ต.นาเกลอื บาง
ละมงุ ชลบุรีุ ุ

269

โครงการ ไทย-ไชน่า ซติี้
บรษิทั ซติี ้เซน็เตอร ์กรุ๊ป 
จาํกดั

ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหร ุ
บางพลดั กรงุเทพมหานคร

270 โครงการ นนทารมย ์คอนโดปารค์ (สว่นขยาย) บรษิทั นนทารมย ์จาํกดั
ถ.ชกัพระ แขวงตลิง่ชนั ตลิง่ชนั 
กรงุเทพฯ

บรษิทั ชาญอสิสระ วภิาพล
271 โครงการ บา้นชานทะเล  จาํกดั ตาํบลชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

272

โครงการ บิก๊ซ ีสาขาภูเกต็
บรษิทั บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็
เตอร ์จาํกดั (มหาชน) ต.วชิติ เมอืง ภูเกต็

273 โครงการ บเีจ พารค์การเ์ดน้ คอนโดมเินียม ตาํบลปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็
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หม ่7 ถ พระยาสเรนทร ์แขวง

274 โครงการ บุศรนิทร-์รามอนิทรา
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

หม ู7 ถ.พระยาสเุรนทร แขวง
สามวาตะวนัตก มนีบุร ี
กรงุเทพมหานคร

275

โครงการ พ.ีพ.ีแมนชัน่ เพลส
บรษิทั พ.ีพ.ีแมนชัน่ เพลส
 จาํกดั

ถ.รามคาํแหง 30 แขวงหวัหมาก
 บางกะปิ กรงุเทพมหานคร

บรษิทั พเีอสบ ีแลนด ์ ถ.แนบเคหาสน์ เทศบาลหวัหนิ 
276 โครงการ พทุธรษัา หวัหนิ เฟส 3 โครงการหา้ จาํกดั ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

277
โครงการ ฟอรมั พารค์ บรษิทั วชัระสนิทรพัย ์จาํกดั แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กทม.

278

โครงการ แมคเคนนา อพารต์เมนท์
บรษิทั แมคเคนนาแลนด ์
จาํกดั

ถ.พญาไท ราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

279
โครงการ รเีจน้ท ์โฮม 

บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี
เพาเวอร ์จาํกดั

แขวงลาดยาว จตุจกัร กทม.

280
โครงการ รเีจน้ท ์โฮม ถนนซอยพหลโยธนิ 57 
โครงการ 2

บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี พาว
เวอร ์จาํกดั

ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรยี ์
บางเขน กรงุเทพฯ

281

โครงการ รเีจน้ท ์โฮม ประชาชืน่
บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี พาว
เวอร ์จาํกดั

ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจกัร 
  กรงเทพมหานครโครงการ รเีจน้ท ์โฮม ประชาชนื เวอร ์จาํกดั   กรงุเทพมหานคร

282 โครงการ โรงแรม D.J. Resort
บรษิทั ดวงจติต ์รสีอรท์ 
แอนดส์ปา จาํกดั

ถ.ประชานุเคราะห ์ต.ปา่ตอง กะทู้
 ภูเกต็

283 โครงการ ศุภาลยั ปารค์ ศรนีครนิทร์
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.ศรนีครนิทร ์ ประเวศ  
กรงุเทพฯ

284 บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 284

โครงการ สริ ิแอท สขุมุวทิ
บรษท แสนสร จากด 
(มหาชน) ถ.สขุมุวทิ 38 คลองเตย กรงุเทพฯ

285 โครงการ อกสัตนั สขุมุวทิ 22
บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 22 แขวงคลองเตย 
คลองเตย กรงุเทพฯ

286 โครงการ อนัดามนั เพลส บรษิทั ไชยยศ แลนด ์จาํกดั
แขวงคลองเตยเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานครุ

287
โครงการ เอ สเปช อโศก-รชัดา

บรษิทัอารยีา พรอ็พเพอรต์ี้
 จาํกดั (มหาชน)

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.

288 โครงการ เอ สเปซ สขุมุวทิ 77 บรษิทั วนัดารา จาํกดั
ถ.สขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง 
สวนหลวง กรงุเทพฯ

บรษิทั ประภาวรรณ 
289 โครงการ เอช.อาร.์เรซเิดนซ(์สว่นขยาย) เอสเตท จาํกดั แขวงคลองจัน่ บางกะปิ กรงุเทพฯ

290

โครงการ เอม็.แอล.อพารเ์มน้ท์
บรษิทั เอม็.แอล.อพาร์
เมน้ท ์จาํกดั ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี

291 โครงการ เอส.เอม็.เพลส บรษิทั เอส.เอม็.เพลส จาํกดั
หมู ่3 ต.บา้นเลน  บางปะอนิ 
พระนครศรอียธุยา
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โ ไ โี ไ
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต

292
โครงการ ไอดโีอ พญาไท

บรษท อนนดา ดเวลลอป 
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท เขต
ราชเทวี

กทม.

293
โครงการ ไอดโีอ ลาดพรา้ว 17

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป 
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.

294 โครงการ"บา้นภสัสร 4" สว่นขยาย
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอท
เตส จาํกดั ต.ประชาธปิตัย ์ธญับุร ีปทุมธานี

295 โครงการZ2 Condominium Z(สว่นขยาย) บรษิทั สริพิชัพฒันา จาํกดั      

296 โครงการกมลา เบย ์เรซเิดนซ์ บรษิทั เอม็.เจ.บ.ี จาํกดั ต.กมลา กะทู ้ภูเกต็

297 โครงการกมลา เบย ์เรซเิดนซ์ บรษิทั เอม็.เจ.บ.ี จาํกดั ต.กมลา กะทู ้ภูเกต็

298 โครงการกรองทอง แมนชัน่ (อ่อนนุช)
บรษิทั กรองทอง เพลส 
จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง 
สวนหลวง กรงุเทพมหานคร

299

โครงการกรองทองวลิล่า
บรษิทั กรองทอง วลิล่า 
จาํกดั

ถ.พทัยาสายสอง ซ.4
ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

300 โครงการกรงุธนบุร ีคอนโดมเินียม
บรษิทั ทซีซีซีแีอล กรงุธน 
จาํกดั

ถ.กรงุธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร 
คลองสาน กรงุเทพฯ

์ ี ั
301 โครงการกฤษดานคร (สว่นขยาย) บรษิทั กฤษดานคร จาํกดั

แขวงศาลาธรรมสพน์ ทววีฒันา 
กรงุเทพฯ

302

โครงการกฤษดานคร 29
บรษิทั กฤษดามหานคร 
จาํกดั (มหาชน) ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี

ิ ั   

303
โครงการกฤษดานคร 31 (กฤษดาไพรเวทเลค แอนด์
 พารค์)

บรษิทั กฤษดามหานคร 
จาํกดั (มหาชน) และ 
บรษิทั เค - วนั อารค์เิทค 
แอนด ์คอนสตรคัชัน่ จาํกดั

กม.7 ถ.ป่ินเกลา้ - นครชยัศร ี
แขวงบางระมาด ตลิง่ชนั 
กรงุเทพมหานคร

304 โครงการกฤษสกนธ ์คอนโดวลิล์
บรษิทั กฤษสกนธ ์วลิล ์
จาํกดั

แขวงบางบาํหร ุบางพลดั 
กรงุเทพฯฤ ุ

305

โครงการกลางกรงุ รสีอรท์ คอนโดมเินียม

บรษิทั กลางกรงุ รสีอรท์ 
จาํกดั และบรษิทั ปญัฐญิา 
จาํกดั

ซ.นาทอง ถ.รชัดาภเิษก แขวง
ดนิแดง ดนิแดง กรงุเทพมหานคร

306 โครงการกลุ่มอาคารอพารต์เมนท ์5 ชัน้ บรษิทั ตัง้จตินบ จาํกดั
ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ 
ประเวศ  กรงุเทพฯ

307 โครงการก่สรา้งอาคารชดุพกัอาศยั ธนกรวราโฮม บรษิทั ธนกรวราโฮม จาํกดั
ถ.ประชาสงเคราะห ์27 แขวงดนิ
แดง ดนิแดง กรงุเทพฯ

308

โครงการกองทอง คอมเพลก็ซ์
บรษิทั เพาเวอรท์มี โปรเก
รส จาํกดั

99 หมู ่2 ถ.ราชพฤกษ์  บาง
กรวย นนทบุรี

โครงการก่อสรา้งทีพ่กัอาศยัสาํหรบัเจา้หน้าที่
ป ิ ั ิ ป ํ ่ ิ

กรมศุลกากร
ถ.วดัศรวีารน้ีอย ต.หนองปรอื อ.

ี
จ.สมทุรปราการ
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โครงการก่อสรา้งโรงงานผลติโพลเีอทธลินีเทอเรพทา บรษิทั ไทยชนิกง อนิดสัตรี นิคมอตสาหกรรมมาบตาพด 
310

โครงการกอสรางโรงงานผลตโพลเอทธลนเทอเรพทา
เลท

บรษท ไทยชนกง อนดสตร
 คอรป์อเรชัน่ จาํกดั

นคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
เมอืง ระยอง

311

โครงการก่อสรา้งโรงแรมแมนดารนิเบตง
บรษิทั แมนดารนิ เบตง 
จาํกดั ถ.ภกัดดีาํรงค ์ต.เบตง เบตง ยะลา

312
โครงการก่อสรา้งโรงแรมและอาคารชดุพกัอาศยั รา
ไวย ์บชี รสีอรท์

บรษิทั เอฟ ด ีเอช 
(ประเทศไทย) จาํกดั ตาํบลราไวย ์เมอืง ภูเกต็

313

โครงการก่อสรา้งศนูยค์อมพวิเตอร ์ทีท่าํการการ
ไฟฟ้านครหลวง เขตราษฏรบ์รูณะ

การไฟฟ้านครหลวง
แขวงราษฏรบ์รูณะ         เข

ตราษฏรบ์รูณะ
กทม.

314

โครงการก่อสรา้งอาคารเชา่พกัอาศยัชัว่คราว นางซ่วนอี ่เอ่งฉ้วน
72/1 ถ.เจา้ฟ้า ต.ตลาดเหนือ 
เมอืง ภูเกต็

บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนา

315 โครงการก่อสรา้งอาคารตลาดสด 1 เทศบาลนครภูเกต็

ู
ลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
คอนซลัแตนท ์จาํกดั และ 
บรษิทั เอน็รชิ คอนซลั
แตนท ์จาํกดั

ถ.ระนอง ต.ตลาดเหนือ เมอืง 
ภูเกต็

์ ั ใ์
ซ.องครกัษ์ ถ.สามเสน แขวง

ไ ี ิ
316 โครงการก่อสรา้งอาคารบา้นพกัพนกังานสวนสตัวด์สุติ

องคก์ารสวนสตัวใ์นพระ
บรมราชปูถมัภ์

ถนนนครไชยศร ีดสุติ 
กรงุเทพมหานคร

317 โครงการก่อสรา้งอาคารผูป้ว่ยพเิศษ อาคารคลอด
และพกัผูป้ว่ยใน โรงพยาบาลสรุนิทร์ ตาํบลในเมอืง เมอืง สรุนิทร์

318 โครงการก่อสรา้งอาคารผป้ว่ยพเิศษโรงพยาบาลชมพร 222 ต.ท่าตะเภา เมอืง ชมพร318 โครงการกอสรางอาคารผปูวยพเศษโรงพยาบาลชมุพร 222 ต.ทาตะเภา เมอง ชมุพร

319

โครงการก่อสรา้งอาคารผูป้ว่ยและสิง่ปลกูสรา้ง
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา

โรงพยาบาลมหาราช 
นครราชสมีา

ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.จครราชสมีา

320

โครงการก่อสรา้งอาคารพกัอาศยัรวม นายธนวสัส ์ยงศส์งวนชยั ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการก่อสรา้งอาคารและพฒันาอาคารสถานทีต่าม 2/1 หมู ่5 ถ.จรดวถิถ่ีอง ต.บา้น
321

โครงการกอสรางอาคารแล พฒนาอาคารสถานทตาม
ผงัหลกัของโรงพยาบาลสโุขทยั

2/1 หม ู5 ถ.จรดวถถอง ต.บาน
กลว้ย เมอืง สโุขทยั

322 โครงการกะตะ คาซ่าดลิ (เฟส 2)
บรษิทั กะตะ คาซ่าดลิ 
จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

323

โครงการกะตะ ซ ีบรชี รสีอรท์ (สว่นขยาย)
บรษิทั กะตะ ซ ีบรชี รี
สอรท์ จาํกดั     ภูเกต็

324 โครงการกะตะธานี กมลาบชี
บรษิทั ภูเกต็หาดกะตะ 
จาํกดั บรเิวณหาดกมลา กะทู ้ภูเกต็

325 โครงการกะตะโอเรยีนเฮา้ส์
บรษิทั โอเรยีนตลั ฟาหรัง่ 
เซอรว์สิ จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

326

โ ั โ ิ ิ้
บรษิทั กะรน รอยลั โฮม
ิ ิ้ ํ ั ื ็
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โครงการการขอเปลีย่นแปลงโครงการบา้นนวธารา
ั ้ ์

ซอยขีเ้สอืใหญ่สามคัค ีถ.

327

โครงการการขอเปลยนแปลงโครงการบานนวธารา
มกักะสนั  
เขตราชเทว ี กทม.

บรษิทั  บา้นราชประสงค ์
จาํกดั

ซอยขเสอใหญสามคค ถ.
ประดษิฐม์นูธรรม แขวงคลองกุ่ม 

เขตบงึกุ่ม
กทม.

328 โครงการการไรมอน ทาวเวอร์
บรษิทั ไรมอน ทาวเวอร ์
จาํกดั

ถ.รชัดาภเิษก แขวงคอลงเตย 
คอลงเตย กรงุเทพฯ

329 โครงการเกาะคอเขาวลิล่า นายสนัชยั เขยีวดี ต.เกาะคอเขา ตะกัว่ปา่ พงังา

330 โครงการแกรนด ์คาแนล
บรษิทั แกรนดศ์าลาแดง
แอสเซท จาํกดั

ถ.พระราม 4 แขวงสลีม บางรกั 
กรงุเทพฯ

331 โครงการแกรนด ์พารค์ววิ อโศก
บรษิทั ไฮ-ไรซ ์ดเีวลลอป
เมนท ์จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ 21(อโศก) แขวง
คลองเตยเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

332

โครงการแกรนดอ์พารต์เมน้ต์
บรษิทั แกรนดเ์ดยีร ์คอน
สตรคัชัน่ จาํกดั

ต.คลองหลวง คลองหลวง 
ปทุมธานี

333 โครงการโกลด์ ไพน์ การเ์ดนส์
บรษิทั เงนิทุนทสิโก ้จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.หลงัสวน แขวงลุมพนีิ ปทุมวนั
 กรงุเทพฯ

334 โครงการขยายโรงพยาบาลมะการกัษ์ โรงพยาบาลมะการกัษ์ ต.ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี

335 โ โ ิ ี ้ ็ ่335 โครงการขยายโรงพยาบาลรามาธบิด ีณ บา้นเดก็
อ่อนพญาไท มลูนิธริามาธบิดี

270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญา
ไท  ราชเทว ีกรงุเทพฯ

336 โครงการขยายโรงแรมพทัยาปารค์ บชี รสีอรท์ - เมอืงพทัยา ชลบุรี

337 โครงการขยายและปรบัปรงุท่าเรอื
บรษิทั ท่าเรอืประจวบ 
จาํกดั

ต.แมร่าํพงึ บางสะพาน 
ประจวบครีขีนัธ์

338 หาดนางทอง ต คกึคกั  ตะกัว่ปา่338

โครงการเขาหลกั ซวีวิ รสีอรท์ แอนด ์สปา บรษิทั 18 ศรสีหเทพ จาํกดั
หาดนางทอง ต.คกคก  ตะกวปา
 พงังา

339 โครงการเขาหลกั ซวีวิ รสีอรท์ แอนด ์สปา บรษิทั 18 ศรสีหเทพ จาํกดั
หาดนางทอง ต.คกึคกั  ตะกัว่ปา่
 พงังา

340 โครงการเขาหลกั ลากนู่า รสีอรท์
บรษิทั เขาหลกั ลากนู่า 
จาํกดั ต.คกึคกั ตะกัว่ปา่ พงังาู

341

โครงการเขาหลกัโอเรยีนทอลรสีอรท์
บรษิทั เขาหลกัโอเรยีน
ทอล จาํกดั ต.คกึคกั ตะกัว่ปา่ พงังา

342 โครงการคล ูเฮา้ส์ บรษิทั ไดมอนดร์ชัดา จาํกดั
ถ.รชัดาธเิบศธิ ์12 หว้ยขวาง 
หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

โครงการควอทโทร บาย แสนสริิ
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั ถ.ซอยทองหล่อ 4 แขวงคลองตนั

กทม
343

โครงการควอทโทร บาย แสนสร
(มหาชน) เหนือ เขตวฒันา

กทม.

344 โครงการคอนโดในฝนั นายวทิยา คณุาฤทธพิล ถ.รมิน้ํา ต.เชงิเนิน เมอืง ระยอง

345 โครงการคอนโดมเินียม  ถนนสขุมุวทิ 68
บรษิทั ศุภราช ดเีวลลอป
เมนท ์จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ 68 แขวงบางนา บาง
นา กรงุเทพฯ
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ซ เจรญิใจ ถ สขมวทิ 63 แขวง

346 โครงการคอนโดมเินียม 25 ชัน้ บรษิทั เอกมยั แลนด ์จาํกดั

ซ.เจรญใจ ถ.สขุมุวท 63 แขวง
คลองตนัเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

347

โครงการคอนโดมเินียม 28 ชัน้
บรษิทั เนอวานา พาราไดซ์
 จาํกดั

แขวงสลีม บางรกั 
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั ไทรอมัพเ์รยีลตี ้ ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
348 โครงการคอนโดมเินียม 29 ชัน้ จาํกดั คอแหลม กรงุเทพมหานคร

349 โครงการคอนโดมเินียม 9 ชัน้
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
เวนเจอร ์จาํกดั

ซ.ลาดพรา้ว 15 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงจอมพล จตุจกัร 
กรงุเทพมหานคร

350

้
ซ.ลาดพรา้ว 18 ถ.ลาดพรา้ว 

โครงการคอนโดมเินียม 9 ชัน้
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
เวนเจอร ์จาํกดั

แขวงจอมพล  จอมพล 
กรงุเทพมหานคร

351 โครงการคอนโดมเินียม ซตีีว้ลิล ์(สว่นขยาย)
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

หมูบ่า้นทพิวลัย ์1 ถ.เทพารกัษ์ 
ต.บางเมอืงใหม ่เมอืง 
สมทุรปราการ

ิ ั ์ ่ ปิ ้
352 โครงการคอนโดมเินียม ถนนพระราม 9

บรษิทั นารายณ์รว่ม
พพิฒัน์ จาํกดั

ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ หว้ย
ขวาง กรงุเทพมหานคร

353

โครงการคอนโดมเินียม ถนนวทิยุ บรษิทั ซติีเ้รยีลตี ้จาํกดั
ถ.วทิย ุแขวงลุมพนีิ ปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร

354 โครงการคอนโดมเินียม สาธประดษิฐ์
บรษิทั รซีีเ่พลซ 2002 
จาํกดั

แขวงชอ่งนนทร ียานนาวา 
กรงเทพมหานคร354 โครงการคอนโดมเนยม สาธปุระดษฐ จากด กรงุเทพมหานคร

355 โครงการคอนโดมเินียม สขุมุวทิ 93
หา้งหุน้สว่นจาํกดั อภริตัน์
มงคล

สขุมุวทิ 93 พระโขนง 
กรงุเทพมหานคร

356

โครงการคอนโดมเินียมพกัอาศยั สขุมุวทิ 79
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
จาํกดั(มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 79 ถ.สขุมุวทิ แขวง
พระโขนงเหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

357 โครงการคอนโดมเินียมสงู 6 ชัน้ บรษิทั ศราธร จาํกดั แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.ู

358 โครงการคอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้
บรษิทั ธารารมณ์ เอสเตท 
จาํกดั

แขวงพระโขนง คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

359

โครงการคอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้
บรษิทั รกัสกุล ดเีวลลอป
เมนท ์จาํกดั

ซ.เหลอืสขุ แขวงพระโขนง 
คลองเตย กรงุเทพมหานคร

แขวงพระโขนง คลองเตย 
360 โครงการคอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้ บรษิทั ศลิาธร จาํกดั กรงุเทพฯ

361 โครงการคอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้
บรษิทั สรินี คอนโดมเินียม
 จาํกดั

แขวงบางซื่อ บางซื่อ 
กรงุเทพมหานคร

362

โครงการคอนโดมเินียมสงู 8 ชัน้
บรษิทั ธารารมณ์เอสเตท 
จาํกดั

แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กทม.
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บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้ แขวงพระโขนง คลองเตย 
363 โครงการคอนโดวนั ซอยสขุมุวทิ 52

บรษท พลส พรอพเพอรต 
เวนเจอร ์จาํกดั

แขวงพระโขนง คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

364 โครงการคอนโดวนั รชัดา-ลาดพรา้ว (สว่นขยาย)
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
สเปซ จาํกดั

รชัดาภเิษก 19 แขวงดนิแดง ดนิ
แดง กรงุเทพฯ

365

โครงการคอนโดวนั ลาดพรา้ว สเตชัน่ (สว่นขยาย)
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้
จาํกดั

ซ.ลาดพรา้ว 18 ถ.ลาดพรา้ว เขต
จตจกัร

กทม.
จตุจกร

366 โครงการคอนโดวนั ลาดพรา้วสเตชัน่ (สว่นขยาย)
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั ลาดพรา้ว 18  จตุจกัร กรงุเทพฯ

โครงการคอนวนั รชัดา-ลาดพรา้ว (สว่นขยาย)
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้
สเปซ จาํกดั

ซ.รชัดาภเิษก 19 ถ.รชัดาภเิษก 
แขวงดนิแดง

ิ
กทม.

367

โครงการคอนวน รชดา ลาดพราว (สวนขยาย) สเปซ จากด
เขตดนิแดง

กทม.

368

โครงการคลู เฮา้ส์
บรษิทั ไดมอนด ์รชัดา
จาํกดั

ซ.รชัดาภเิษก 12
ถ.รชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง 
กทม.

369 โครงการเค เอม็ บชี คอนโด รมิหาด
บรษิทั เค.เอม็. พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

รมิถนนเลยีบชายหาด ต.ปากน้ํา
ปราณ ปราณบุร ีประจวบครีขีนัธ์

370 โครงการเคปเฮา้ส ์หลงัสวน บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั
43 ถ.หลงัสวน แขวงลุมพนีิ ปทุม
วนั กรงเทพมหานคร370 โครงการเคปเฮาส หลงสวน บรษท เกษมกจ จากด วน กรงุเทพมหานคร

371
โครงการงานจา้งออกแบบอาคารชดุพกัอาศยั
ขา้ราชการ ตุลาการ และขา้ราชการศาลยตุธิรรม
พรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบของศาลจงัหวดัภูเกต็ ศาล
อุทธรณ์ภาค8 ศาลแรงงานภาค 8 และ ศาลจงัหวดั
ภูเกต็ แผนก คดเียาวชนและครอบครวั ต.ตลาดเหนือ เมอืง ภูเกต็ู ู

372
โครงการงามวดเีพลส คอนโดมเินียม

บรษิทั โชคสวา่ง เคหะการ
 จาํกดั

ถ.งามวงศว์าน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร

กทม.

373 โครงการจตุรกัษ์คอนโดมเินียม บรษิทั จตุรกัษ์ กรุ๊ป จาํกดั

ซ.แสงศร ีถ.พระยาสเุรนทร ์
แขวงบางชนั คลองสามวา 
กรงุเทพมหานคร

374

โครงการจอมเทยีน การเ์ดน้รสีอรท์
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง 
จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

375 โครงการจดัสรรทีด่นิ บรษิทั ภูเกต็เรยีลตี ้จาํกดั ถ.เจา้ฟ้า  ต.วชิติ เมอืง ภูเกต็

376 โครงการจดัสรรทีด่นิ
บรษิทั แลนด ์อนิสเป็คท ์
จาํกดั   นครไชยศร ีนครปฐม
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377 บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
โครงการจดัสรรทีด่นิ

บรษท แลนด แอนด เฮาส 
จาํกดั (มหาชน) ต.หนองจ๊อม  สนัทราย เชยีงใหม่

378 โครงการจดัสรรทีด่นิ
บรษิทั เวลิดเ์ทรดวลิล่า 
จาํกดั

ตาํบลบา้นดอนเกาะกา บางน้ํา
เปรีย้ว ฉะเชงิเทรา

379 โครงการจดัสรรทีด่นิ
บรษิทั เวลิดเ์ทรดวลิล่า 
จาํกดั

ต.ดอนเกาะกา บางน้ําเปรีย้ว 
ฉะเชงิเทรา

380

โครงการจดัสรรทีด่นิ
บรษิทั หยีเ่ตง้คอมเพลก็ซ ์
จาํกดั

175 ถ.เจา้ฟ้า-บางกอก ต.ตลาด
เหนือ เมอืง ภูเกต็

381 โครงการจดัสรรทีด่นิ
บรษิทั อาร ์เค โปรเฟสชัน่
นลั จาํกดั ต.ถนนขาด เมอืง นครปฐม

โ ่
บรษิทั โคลนิาส โฮลดิง้ ถ.สายเทศบาล(ตดัใหม)่ ต.วชิติ 

382 โครงการจดัสรรทีด่นิ จาํกดั เมอืง ภูเกต็

383

โครงการจดัสรรทีด่นิ
บรษิทั แลนด ์อนิสเป็คท ์
จาํกดั   นครไชยศร ีนครปฐม

384 โครงการจดัสรรทีด่นิ
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปญัจ
ทรพัยพ์านิช

ถ.สขุาภบิาล 3 แขวงมนีบุร ีมนี
บุร ีกรงุเทพมหานคร

ี่ ื ี ใ ่

385

โครงการจดัสรรทีด่นิ 
บา้นกาญจน์กนก 2 (สว่นขยาย)

บรษิทั กาญจน์กนก พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.เลยีงเมอืงเชยีงใหมร่อบนอก 
(ทางหลวงหมายเลข 121)ต.สนัปู

เลย อ.ดอยสะเกด็
จ.เชยีงใหม่

386

โครงการจดัสรรทีด่นิ "ภูเกต็วลิล่าเจา้ฟ้า"
บรษิทั วลิล่าพรอพเพอรต์ี ้
จาํกดั

ถ.สายเทศบาล(ตดัใหม)่ ต.วชิติ 
เมอืง ภูเกต็

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ีเ้พอร์

387

โครงการจดัสรรทีด่นิ “เดอะวลิล่ารตันาธเิบศร”์
(สว่นขยาย)

บรษท พรอพเพอรตเพอร
เฟค
จาํกดั

ซ.ท่าอฐิ ต.ท่าอฐิ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

388 โครงการจดัสรรทีด่นิ Parkway Home
บรษิทั ธารารมณ์ เอน็เตอร์
ไพรส ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.ราษฏรพ์ฒันา แขวงสะพานสงู
 บงึกุ่ม กรงุเทพมหานครy ( ) ุ ุ

389

โครงการจดัสรรทีด่นิ กรนี แมนชัน่ บรษิทั กรนี แมนชัน่ จาํกดั
ตาํบลบางโฉลง  บางพล ี
สมทุรปราการ

390 โครงการจดัสรรทีด่นิ กรนี วลัเลย ์ลากนู
บรษิทั พ ีแอนด ์พ ีแกรนด์
 เรสซเิดนซ ์จาํกดั

ตาํบลบางปลากด องครกัษ์ 
นครนายก

กม.9 ถ.รงัสติ-องครกัษ์ ต.บงึยีโ่ถ
391 โครงการจดัสรรทีด่นิ กรงุกวี นายกนก เหวยีนระวี  ธญับุร ีปทุมธานี

392

โครงการจดัสรรทีด่นิ กฤษดาซติี ้เลค แอนด ์พารค์
บรษิทั กฤษดามหานคร 
จาํกดั (มหาชน)

ถ.เทพารกัษ์ กม.16  ต.บางปลา 
บางพล ีสมทุรปราการ

393 โครงการจดัสรรทีด่นิ กฤษดามารน่ีาไอแลนด์
บรษิทั กฤษดามหานคร 
จาํกดั (มหาชน)

ตาํบลบางปะกง บางปะกง 
ฉะเชงิเทรา



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

394 โครงการจดัสรรทีด่นิ เกษตรศริ ิปารค์ บรษิทั สวนเกษตรศริ ิจาํกดั ตาํบลสาํนกัทอง เมอืง ระยอง

395

โครงการจดัสรรทีด่นิ เกาะน้ําคา้งรสีอรท์
บรษิทั เกาะน้ําคา้งรสีอรท์ 
จาํกดั ต.หนองบวั เมอืง จนัทบุรี

396 โครงการจดัสรรทีด่นิ คนัทร ีลากนู
บรษิทั บา้นใหม ่ทววีฒันา 
จาํกดั

ตาํบลคลองหา้ คลองหลวง 
ปทุมธานี

397 โครงการจดัสรรทีด่นิ คาซาลน่ีา 3 และ 4 ถ.มติรใหม ่มนีบุร ีกรงุเทพฯ

398

โครงการจดัสรรทีด่นิ คณุาลยั การเ์ดน้ รสีอรท์
บรษิทั อาร.์เอม็.พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวง
ทา่ขา้ม บางขนุเทยีน 
กรงุเทพมหานคร

โ ่
แขวงทุ่งคร ุราษฏรบ์รูณะ 

399 โครงการจดัสรรทีด่นิ เจรญิพรวเิศษสขุ บรษิทั เจรญิวเิศษสขุ จาํกดั กรงุเทพฯ

400 โครงการจดัสรรทีด่นิ ชวนชืน่บางนา
บรษิทั มัน่คงเคหะการ 
จาํกดั

หมู ่5 ถ.เกยีรตพิพิฒัน์ธานี ต.
บางบ่อ บางบ่อ สมทุรปราการ

401

โครงการจดัสรรทีด่นิ ชยัพฤกษ์ - สวุนิทวงศ ์3
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน) ถ.สวุนิทวงศ ์  กรงุเทพมหานคร

ิ ั ์ ์ ์ ํ ป ี
402 โครงการจดัสรรทีด่นิ ชยัพฤกษ์-เทพารกัษ์

บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮาส ์
นอรธ์อสี จาํกดั

ตาํบลบางปลากด บางพล ี
สมทุรปราการ

403 โครงการจดัสรรทีด่นิ ชยัพฤกษ์-บางบวัทอง (ขยาย)
บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮาส ์
นอรธ์อสี จาํกดั

ตาํบลพมิลราช บางบวัทอง 
นนทบุรี

404 โครงการจดัสรรทีด่นิ เชยีงราย เอเวอรก์รนี ฮลิล์ ตาํบลบวัสล ีแมล่าว เชยีงราย

บรษิทั เอส เอ ที แอนด ์

405 โครงการจดัสรรทีด่นิ ซ.ีเอส. ไดมอนดแ์ลน์

บรษท เอส.เอ.ท.แอนด 
คอมพานี คอนสตรคัชัน่ 
จาํกดั

ตาํบลบางปลากด องครกัษ์ 
นครนายก

406 โครงการจดัสรรทีด่นิ แซนดค์รกีสปอรต์แลนด์
หมู ่5 บา้นหมอ้ ต.หว้ยทราย สนั
กาํแพง เชยีงใหม่

407 ถ.รงัสติ-องครกัษ์ ต.ลาํผกักดู 
โครงการจดัสรรทีด่นิ ณฐัวดี บรษิทั ณฐัวด ีจาํกดั

ถ.รงสต องครกษ ต.ลาผกกดู 
ธญับุร ีปทุมธานี

408 โครงการจดัสรรทีด่นิ เดอะ รอยลั ลากนู
บรษิทั ด ิแอคควิมวิเลชัน่ 
จาํกดั ต.ทรายมลู องครกัษ์ นครนายก

409 โครงการจดัสรรทีด่นิ เดอะแนเชอรลั โฮม รงัสติ
บรษิทั แนเชอรลั พารค์ 
จาํกดั (มหาชน) ต.คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี

410

โครงการจดัสรรทีด่นิ เดอะเรสซเิดน้ซป์ารค์ บรษิทั จตุรมติรแลนด ์จาํกดั
ถ.สวุนิทวงศ ์ต.คลองหลวงแพง่ 
เมอืง ฉะเชงิเทรา

411 โครงการจดัสรรทีด่นิ เดอะลากนู (แกไ้ขครัง้ที ่2) บรษิทั ฟารม์ครีขีนัธ ์จาํกดั ตาํบลทา้ยเกาะ สามโคก ปทุมธานี

โ ั ี่ ิ ิ ั ฟ ์ ี ี ั ์ ํ ั
หมู ่3 ต.ทา้ยเกาะ สามโคก 
ป ี



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

413 โครงการจดัสรรทีด่นิ เดอะวลิล่า รตันาธเิบศร ์(สว่น บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เพอร์ ซ.ท่าอฐิ ต.ท่าอฐิ ปากเกรด็ โครงการจดสรรทดน เดอะวลลา รตนาธเบศร (สวน
ขยาย)

บรษท พรอพเพอรต เพอร
เฟค จาํกดั (มหาชน)

ซ.ทาอฐ ต.ทาอฐ ปากเกรด 
นนทบุรี

414 โครงการจดัสรรทีด่นิ ทาวน์ อนิ ทาวน์

บรษิทั ศรวีรา เรยีล 
เอสเตท กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน)

แขวงวงัทองหลาง วงัทองหลาง 
กรงุเทพฯ

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
415 โครงการจดัสรรทีด่นิ นนัทวนั-ศรนีครนิทร ์(ขยาย) จาํกดั (มหาชน) ต.บางเมอืง เมอืง สมทุรปราการ

416 โครงการจดัสรรทีด่นิ นิวเวลิด ์วลิล์ บรษิทั ทรพัยท์อง จาํกดั ต.ละหาร บางบวัทอง นนทบุรี

417 โครงการจดัสรรทีด่นิ นิวเวลิด ์วลิล์ บรษิทั ทรพัยท์อง จาํกดั ต.ละหาร บางบวัทอง นนทบุรี

418 โครงการจดัสรรทีด่นิ บวัทองธานี
บรษิทั ไทยววิฒัน์ โฮมวลิ
เลจ็ จาํกดั ต.บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบุรี

419

โครงการจดัสรรทีด่นิ บวัทองธานี พารค์
บรษิทั บวัทองธานี กรุ๊ป 
จาํกดั ต.ลาํโพ บางบวัทอง นนทบุรี

420 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นนรศิรา
บรษิทั ท ีแอนด ์แค 
เคาน์เตอรเ์ทรด จาํกดั

คลอง 11 ถ.รงัสติ-นครนายก ต.
บงึน้ํารกัษ์  ธญับุร ีปทุมธานี

421 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นนนัทชิา 3
บรษิทั ลฟิวิง่ แสตนดารด์ 
กร๊ป จาํกดั

ถ.บางบวัทอง-ไทรน้อย ต.บาง
บวัทอง บางบวัทอง นนทบรี421 โครงการจดัสรรทดีนิ บา้นนนัทชิา 3 กรุ๊ป จาํกดั บวัทอง บางบวัทอง นนทบุรี

422

โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นนนัทชิา 3 เฟส 2
บรษิทั ลฟิวิง่ แสตนดารด์ 
กรุ๊ป จาํกดั ต.ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี

423 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นบวัแกว้
บรษิทั เอส.เอ.เอส.เทรดดิง้
 จาํกดั ต.บา้นปทมุ สามโคก ปทุมธานี

บรษิทั พงษ์ศริชิยัดเีวลลอป ถ เพชรเกษม 81 ต หนองคา้งพล
424 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นพงษ์ศริชิยั 4

บรษท พงษศรชยดเวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ถ.เพชรเกษม 81 ต.หนองคางพลู
 หนองแขม กรงุเทพมหานคร

425

โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นพงษ์ศริชิยั 4
บรษิทั พงษ์ศริชิยัดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ถ.เพชรเกษม 81 ต.หนองคา้งพลู
 หนองแขม กรงุเทพมหานคร

426 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นพรธสิาร 6 บรษิทั พรธสิาร จาํกดั ต.บงึบอนใต ้หนองเสอื ปทุมธานี

บรษิทั พฤกษา เรยีล
427 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นพฤกษา 10

บรษท พฤกษา เรยล
เอสเตท จาํกดั ต.ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี

428

โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นพฤกษา 11
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

429 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นพฤกษา 7
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั ตาํบลลาํลกูกา ลาํลกูกา ปทุมธานี

430 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นมนวดี
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

หมู ่3 ถ.สดุใจประชาพฒันา ต.
บางครูดั บางบวัทอง นนทบุรี

431 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นไมอ้งิธาร บรษิทั สริธิวชั จาํกดั ต.ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

432 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นไมอ้งิธาร บรษิทั สริธิวชั จาํกดั ต.ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

โ ั ี่ ิ ้ ื
บรษิทั เอสทซี ีพรอ็พเพอร์
ี้ ํ ั

ถ.รงัสติ-นครนายก ต.ลาํผกักดู 
ั ี ป ี
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434 บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล ถ.ตลิง่ชนั-สพรรณบร ีต.พมิลราช
โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นลุมพนีิ

บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.ตลงชน สพุรรณบุร ต.พมลราช
 บางบวัทอง นนทบุรี

435 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นวงัทรพัยส์นิ บรษิทั ธนาทรพัยส์นิ จาํกดั
หมู ่1 ต.ชะแมบ  วงัน้อย 
พระนครศรอียธุยา

436 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นศรวีรา
บรษิทั ศรวีรา เรยีล 
เอสเตท กรุ๊ป จาํกดั

ถ.รามอทิรา แขวงท่าแรง้ บางเขน
 กรงุเทพฯ

437

โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นสขุสะเรยีง
บรษิทั สขุสะเรยีงนิเวศน์ 
จาํกดั

ต.พยอม วงัน้อย 
พระนครศรอียธุยา

438 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นอกัษรา - รตันาธเิบศร์
บรษิทั อกัษราราชธานี 
จาํกดั

ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.บาง
รกัพฒันา บางบวัทอง นนทบุรี

่
หมู ่10 ถ.สขุาภบิาล 1 กม.7 

439 โครงการจดัสรรทีด่นิ บา้นอนิทรภบิาล
บรษิทั กรงุเทพทีด่นิ
ตะวนัออก จาํกดั

แขวงคลองกุ่ม บงึกุ่ม 
กรงุเทพมหานคร

440

โครงการจดัสรรทีด่นิ บุศรนิทรธ์นบุรรีมย์
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ต.บางคร ุพระประแดง 
สมทุรปราการ

441 โครงการจดัสรรทีด่นิ ปรชีารม่เกลา้
บรษิทั ปรชีากรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.รม่เกลา้ แขวงแสนแสบ มนีบุรี
 กรงเทพฯ441 โครงการจดัสรรทดีนิ ปรชีารม่เกลา้ (มหาชน)  กรงุเทพฯ

442 โครงการจดัสรรทีด่นิ ปญัจทรพัย ์ปารค์ บรษิทั ปญัจทรพัย ์จาํกดั
ถ.ป่ินเกลา้-นครชยัศร ีแขวง
ศาลาธรรมสพน์ ตลิง่ชนั กรงุเทพฯ

443

โครงการจดัสรรทีด่นิ ปาลม์วลิล่า
บรษิทั เชยีงใหมศุ่ภมติร 
จาํกดั

120 หมู ่5 ถ.มหดิล ต.หนองหอย
 เมอืง เชยีงใหม่โครงการจดสรรทดน ปาลมวลลา จากด  เมอง เชยงใหม

444 โครงการจดัสรรทีด่นิ พรธสิาร 6 บรษิทั พรธสิาร จาํกดั ต.บงึบอนใต ้หนองเสอื ปทุมธานี

445 โครงการจดัสรรทีด่นิ พฤกษ์ภริมย-์ป่ินเกลา้
บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จาํกดั
 (มหาชน)

ต.บางมว่ง - ต.คเูวยีง บางใหญ่-
บางกรวย นนทบุรี

446 โครงการจดัสรรทีด่นิ พฤกษ์ภริมย-์ป่ินเกลา้ (สว่น
ขยาย)

บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
(มหาชน)

ต.บางมว่ง บางคเูวยีง บางใหญ่ 
บางกรวย นนทบุรี) ( ) ุ

447 โครงการจดัสรรทีด่นิ พนูสนิธานี 3
บรษิทั ลฟิวิง่ แสตนดารด์ 
กรุ๊ป จาํกดั

แขวงคลองสองตน้นุ่น ลาดกระบงั
 กรงุเทพมหานคร

448 โครงการจดัสรรทีด่นิ เพชรเกษมธานี 2 บรษิทั ว.ีเอส.กรุ๊ป 93 จาํกดั

ต.คลองมะเดือ่ - ต.นาด ีกระทุ่ม
แบน - เมอืงสมทุรสาคร 
สมทุรสาคร

449

โครงการจดัสรรทีด่นิ เพลส แอนด ์พารค์
ตาํบลนาเกลอื เมอืง 
สมทุรปราการ

450 โครงการจดัสรรทีด่นิ เพอรเ์ฟค ปาลม์สปรงิส-์ป่ินเกลา้
บรษิทั พร๊อพเพอรต์ี ้เพอร์
เฟค จาํกดั (มหาชน)

ตาํบลบางแมน่าง บางใหญ่ 
นนทบุรี

โ ั ี่ ิ ฟ ิ ์ ป ์ ิ ี้
บรษิทั โอจซี ีเรยีลเอสเตท
ํ ั

ถ.สวุนิทวงศ ์ต.ลาํผกัช ีหนอง
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452 หม ่12 บา้นรอ้งกองขา้ว ต.บวก
โครงการจดัสรรทีด่นิ ฟ้าเบยีงดนิ

หม ู12 บานรองกองขาว ต.บวก
คา้ง สนักาํแพง เชยีงใหม่

453 โครงการจดัสรรทีด่นิ เฟ่ืองฟ้านคร 5 บรษิทั วนัธงชยักรุ๊ป จาํกดั ต.ระแหง ลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี

454 โครงการจดัสรรทีด่นิ แฟคตอรีแ่ลนด ์วงัน้อย
บรษิทั วงัจฬุาเรยีลเอสเตท
 จาํกดั

ถ.พหลโยธนิ ต.ชะแมบ และต. 
วงัจฬุา วงัน้อย พระนครศรอียธุยา

455

โครงการจดัสรรทีด่นิ ภูเกต็วลิล่า สวนหลวง-เจา้ฟ้า
บรษิทั วลิล่าพรอพเพอรต์ี ้
จาํกดั     ภูเกต็

456 โครงการจดัสรรทีด่นิ มณีรนิทร-์รตันาธเิบศร์
บรษิทั พร๊อพเพอรต์ี ้เพอร์
เฟค จาํกดั (มหาชน) ต.ไทรมา้ เมอืง  นนทบุรี

โ ่
บรษิทั โคลมับสัแลนด ์ ตาํบลท่าเสา กระทุ่มแบน 

457 โครงการจดัสรรทีด่นิ มหาชยั มารน่ีา จาํกดั สมทุรสาคร

458
โครงการจดัสรรทีด่นิ มณัฑนา พระรามเกา้-ศรี
นครนิทร์

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ซอยกรงุเทพกรฑีา 7 (ซอยกนัซุ
สซอลฮีนี) ถ.กรงุเทพกรฑีา 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ

กทม.

บรษิทั ไทยแลนดฟิ์ชเชอรี ่
โ ์ ํ ั

459 โครงการจดัสรรทีด่นิ มาย โฮม ทาวน์
โคลดส์ตอเรจ จาํกดั 
(มหาชน) ต.ดอนยายหอม เมอืง นครปฐม

460 โครงการจดัสรรทีด่นิ เมอืงทองสขุสวสัดิ ์

บรษิทั บางกอกแลนด ์
จาํกดั (มหาชน)

ตาํบลปากคลองบางปลากด พระ
สมทุรเจดยี ์สมทุรปราการ

461 บรษิทั รงัสยิา อนิเตอร์
เนชัน่แนล กร๊ป จาํกดั ถ รงัสติ-องครกัษ์ กม  35 ต

โครงการจดัสรรทีด่นิ รงัสยิา รงัสติ คลอง 15
เนชนแนล กรปุ จากด 
(มหาชน)

ถ.รงสต-องครกษ กม. 35 ต.
องครกัษ์ องครกัษ์ นครนายก

462 โครงการจดัสรรทีด่นิ รงัสยิา รงัสติ คลองสอง

บรษิทั รงัสยิา อนิเตอร์
เนชัน่แนล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ต.คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี

โครงการจดัสรรทีด่นิ ราชาซติี ้เลคไซค ์แอนด ์การเ์ด้ บรษิทั ราชาเรยีลเอสเตท 
463

โครงการจดสรรทดน ราชาซต เลคไซค แอนด การเด
นโฮม

บรษท ราชาเรยลเอสเตท 
จาํกดั ต.ศลิา เมอืง ขอนแก่น

464

โครงการจดัสรรทีด่นิ โรยลั ปารค์ วลิล์ บรษิทั ยิง่รวยธานี จาํกดั
ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงลาํผกัช ีหนอง
จอก กรงุเทพมหานคร

465 โครงการจดัสรรทีด่นิ ลลัลีว่ลิล ์เทพารกัษ์
บรษิทั ลลลิ แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จาํกดั ต.แพรกษา เมอืง สมทุรปราการ

466
โครงการจดัสรรทีด่นิ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ปารค์ 
(ขยาย)

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ต.หนองจ๊อม - ต.สนัผเีสือ้ สนั
ทราย - เมอืง เชยีงใหม่

467 โครงการจดัสรรทีด่นิ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์พารค์ 
ขอนแก่น

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
 นอรธ์อสี จาํกดั

ถ.เลีย่งเมอืงขอนแก่น ต.เมอืงเก่า
 เมอืงขอนแก่น ขอนแก่น

โ ั ี่ ิ ์ ์ ้ ์ ์ ็
บรษิทั แอล.เอช.เมอืงใหม ่
ํ ั ํ ื ็
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บรษิทั แลนดแ์อนดเ์ฮาส ์ ตาํบลไชยมงคล เมอืง 
469 โครงการจดัสรรทีด่นิ แลนดแ์อนดเ์ฮาส ์พารค์ โคราช

บรษท แลนดแอนดเฮาส 
นอรธ์อสี จาํกดั

ตาบลไชยมงคล เมอง 
นครราชสมีา

470 โครงการจดัสรรทีด่นิ วรางกลู-คลอง3 บรษิทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั ต.ลาดสวาย ลาํลกูกา ปทุมธานี

471 โครงการจดัสรรทีด่นิ วรารมณ์-เพชรเกษม 81/2
บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จาํกดั
 (มหาชน)

หมู ่4 แขวงบางบอน บางขนุ
เทยีน กรงุเทพฯ

472 โครงการจดัสรรทีด่นิ วรารกัษ์รงัสติ คลอง 3 บรษิทั วงัทองกรุ๊ป จาํกดั ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

473

โครงการจดัสรรทีด่นิ วจิติราธานี บรษิทั แพทโก ้แลนด ์จาํกดั
หมู ่3 ต.หอมศลี บางปะกง 
ฉะเชงิเทรา

474 โครงการจดัสรรทีด่นิ วเิศษสขุนคร
บรษิทั ทรพัยศ์ริมิงคล 
จาํกดั

ต.พนัทา้ยนรสงิห ์เมอืง 
สมทุรสาคร

475 โครงการจดัสรรทีด่นิ ศรเีทพไทย บา้นสวนบางนา บรษิทั บางนาธานี จาํกดั
ต.บางสมคัร บางปะกง 
ฉะเชงิเทรา

476

โครงการจดัสรรทีด่นิ ศุภาลยั ออรค์ดิ ปารค์ 2 บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั

แขวงคลองขวาง - แขวงบางไผ ่
และ แขวงบางเชอืกหนงัฝ ัง่ใต ้
ภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร

ิ ั ี โ ี
477 โครงการจดัสรรทีด่นิ สวทีโฮมปารค์ (บางบวัทอง)

บรษิทั สวทีโฮมเรยีล
เอสเตท จาํกดั ต.บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบุรี

478 โครงการจดัสรรทีด่นิ สาครธานี บรษิทั ทรพัยบ์นดนิ จาํกดั
ถ.สหกรณ์  ต.บางหญา้แพรก 
เมอืง สมทุรสาคร

479

โครงการจดัสรรทีด่นิ สงิหแ์ลนด-์บางนา บรษิทั สงิหแ์ลนด ์จาํกดั
ต.คลองดา่น บางบ่อ 
สมทรปราการโครงการจดสรรทดน สงหแลนด-บางนา บรษท สงหแลนด จากด สมทุรปราการ

480 โครงการจดัสรรทีด่นิ สงิหแ์ลนด-์บางนา (ขยาย) บรษิทั สงิหแ์ลนด ์จาํกดั
ต.คลองด่่าน บางบ่อ 
สมทุรปราการ

481 โครงการจดัสรรทีด่นิ สนิธานี แกรนดว์ลิล์
บรษิทั สนิธานี เอสเตท 
จาํกดั ต.รงัสติ ธญับุร ีปทุมธานี

482 ต.ราชาเทวะ บางพล ี
โครงการจดัสรรทีด่นิ หมูบ่า้นไทยสมทุร นายสทิธพิร พาวงษ์

ต.ราชาเทว  บางพล 
สมทุรปราการ

483 โครงการจดัสรรทีด่นิ เอเวอรก์รนี ซติี้
บรษิทั เอเวอรก์รนี วลิล ์
จาํกดั

หมู ่6 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวง
บางแคเหนือ ภาษเีจรญิ 
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั เอสจ ีสตาร ์พรอ็พ หมู ่7 ถ.พทุธมณฑล สาย 4 ต.
484 โครงการจดัสรรทีด่นิ เอสจ ีสตาร ์พทุธมณฑล เพอรต์ีส้ ์จาํกดั กระทุ่มลม้ สามพราน นครปฐม

485
โครงการจดัสรรทีด่นิคาซ่า วลิล ์ราชพฤกษ์-แจง้วฒันะ บรษิทัคาซ่า วลิล ์จาํกดั

ต.บางพลบั อ.ปากเกรด็ และต.
ละหาร อ.บางบวัทอง

จ.นนทบุรี

486 โครงการจดัสรรทีด่นิคาซ่า วลิล ์ราชพฤกษ์-แจง้วฒันะ บรษิทั คาซ่า วลิล ์จาํกดั ต.บางพบั ปากเกรด็ นนทบุรี
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บรษิทั วนิโปร เอน็จเินียร ์
487 โครงการจดัสรรทีด่นิเจา้ฟ้าการเ์ดน้ทโ์ฮม 5

บรษท วนโปร เอนจเนยร 
จาํกดั     ภูเกต็

488 โครงการจดัสรรทีด่นิชลลดา-เชยีงใหม ่(สว่นขยาย
ของโครงการ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์พารค์)

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
 พารค์ จาํกดั

ถ.เชยีงใหม-่แมโ่จ ้(กม.ที ่6) ต.
หนองหาร สนัทราย  เชยีงใหม่

489 โครงการจดัสรรทีด่นิชลลดา-รงัสติ
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
จาํกดั(มหาชน)

ตาํบลลาดสวาย ลาํลกูกา 
ปทุมธานี

490 โครงการจดัสรรทีด่นิชลลดา-วงแหวนรตันาธเิบศร์
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
จาํกดั(มหาชน)

ตาํบลบางรกัพฒันา บางบวัทอง 
นนทบุรี

491

โครงการจดัสรรทีด่นิชยัพฤกษ์-สวุนิทวงศ ์2 (สว่น
ขยาย)

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ซ.วดัทองสมัฤทธิ ์ถ.สวุนิทวงศ ์
มนีบุรแีละลาดกระบงั 
กรงุเทพมหานคร

โ ่ ้ ์ ์492 โครงการจดัสรรทีด่นิเดอะมสีตีฟิ้ลด์ บรษิทั กรณ์บุร ีจาํกดั หมู ่1 ต.ท่าสาย เมอืง เชยีงราย

493 โครงการจดัสรรทีด่นินครทองปารค์ววิ 3 บรษิทั เอ.พ.ีซติีป้ารค์ จาํกดั

รมิทางหลวงหมายเลข 304 ชว่ง
บางบวัทอง-สพุรรณบุร ีกม.27 
ต.ละหาร บางบวัทอง นนทบุรี

494 โ ั ี่ ิ ั ์ ้ ั ิ ป ั ป ิ ั ็ ์ ี้ ์494 โครงการจดัสรรทดีนินนัทนาการเ์ดน้ รงัสติ (ปรบัปรงุ
ใหม)่

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ ีเพอร์
เฟ็ค จาํกดั (มหาชน) ตาํบลบา้นกลาง เมอืง ปทุมธานี

495 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นจฑุาภทัร
บรษิทั จฑุาภทัร แลนด ์
กรุ๊ป จาํกดั

ซ.วดับ่อทอง ต.คขูวาง ลาดหลุม
แกว้ ปทุมธานี

496 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นนนัทวนั - ศรนีครนิทร์
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง เมอืง 
สมทรปราการ496 โครงการจดสรรทดนบานนนทวน - ศรนครนทร จากด (มหาชน) สมทุรปราการ

497

โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นนนัทวนั-วชัรพล
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
จาํกดั(มหาชน)

ซ.วชัรพล ถ.กม. 11 แขวงออเงนิ
 สายไหม กรงุเทพฯ

498 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นนนัทชิา 3 เฟส 2
บรษิทั ลฟิวิง่ แสตนดารด์ 
กรุ๊ป จาํกดั ต.ไทรน้อย บางบวัทอง นนทบุรี

โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นนนัวนั-ศรนีครนิทร ์(สว่น บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ ถ.ศรนีครนิทร ์ต.บางเมอืง เมอืง 
499

โครงการจดสรรทดนบานนนวน ศรนครนทร (สวน
แกไ้ขและเพิม่เตมิ)

บรษท แลนด แอนด เฮาส 
จาํกดั (มหาชน)

ถ.ศรนครนทร ต.บางเมอง เมอง 
สมทุรปราการ

500

โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นในฝนั โครงการ 4
บรษิทั นิยมพานิช เรยีล
เอสเตท จาํกดั ต.แชช่า้ง สนักาํแพง เชยีงใหม่

501 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นบุศรนิทร(์ธนบุรรีมย)์
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ต.บางคร ุพระประแดง 
สมทุรปราการ

502 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นเบญจวลัย์
บรษิทั มัน่คง พรอ็พเพอรต์ี้
 จาํกดั

หมู ่2 กม.8-9 ถ.เอกชยั ต.คอก
กระบอื เมอืง สมทุรสาคร

503

โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นปารชิาต-ิป่ินเหลา้
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
จาํกดั(มหาชน)

ตาํบลบางระทกึ สามพราน 
นครปฐม

โ ั ี่ ิ ้ ่
บรษิทั พฤกษา เรยีล

ํ ั ํ ํ ั ั ี ป ี
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505 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นพฤกษา 4
ตาํบลคลองมหาสวสัดิแ์ละตาํบล
ลานตากฟ้า พทุธมณฑล นครปฐม

506

โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นพฤกษา 9
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
507 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นพชิาดา เพอรต์ี ้จาํกดั ต.พมิลราช บางบวัทอง นนทบุรี

508 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นเมอืงประชา 2 บรษิทั ชยัพฒัน์ กรุ๊ป จาํกดั

115 หมู ่10 ถ.สายนนทบุร-ี
ปทุมธานี กม.3.4 ต.บางควูดั 
เมอืง ปทุมธานี

509

โ ่ ไ
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ

์ ้โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นรม่เงาไม้ เพอรต์ี ้จาํกดั ต.บางครูดั บางบวัทอง นนทบุรี

510
โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นวรารมย-์สวนธนบุรรีมย ์
(สว่นขยาย)

บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จาํกดั
 (มหาชน)

ตาํบลในคลองบางปลากด พระ
สมทุรเจดยี ์สมทุรปราการ

511 โครงการจดัสรรทีด่นิบา้นสขเจรญิวงศ์ บรษิทั สขเจรญิวงศ ์จาํกดั

880 ซ.ประชาอุทศิ 79 แขวงทุ่ง
คร ุราษฏรบ์รูณะ 
กรงเทพมหานคร511 โครงการจดัสรรทดีนิบา้นสขุเจรญิวงศ์ บรษิทั สขุเจรญิวงศ ์จาํกดั กรงุเทพมหานคร

512

โครงการจดัสรรทีด่นิบุศรนิทร ์(ธนบุรรีมย)์
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ต.บางคร ุพระประแดง 
สมทุรปราการ

513 โครงการจดัสรรทีด่นิบุศรนิทร ์(บางใหญ่)
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน) ต.พมิลราช บางบวัทอง นนทบุรี

บรษิทั ประภาวรรณพรอ็พ ถ สวนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ มนี
514 โครงการจดัสรรทีด่นิประภาวรรณโฮม 1

บรษท ประภาวรรณพรอพ
เพอรต์ี ้(1993) จาํกดั

ถ.สวุนทวงศ แขวงแสนแสบ มน
บุร ีกรงุเทพมหานคร

515

โครงการจดัสรรทีด่นิเปรมฤทยั เลคพารค์
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เปรม
ฤทยั เลคพารค์

ต.พยอม วงัน้อย 
พระนครศรอียธุยา

516 โครงการจดัสรรทีด่นิพงศ์ริชิยั รงัสติ
บรษิทั พงษ์ศริชิยัดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั ตาํบลบงึยีโ่ถ ธญับุร ีปทุมธานีญ ุ ุ

517 โครงการจดัสรรทีด่นิพฤกษ์ภริมย-์ป่ินเกลา้
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
(มหาชน) ต.บางกรวย บางใหญ่  นนทบุรี

518
โครงการจดัสรรทีด่นิพฤกษ์ลดา 1 และพฤกษ์ลดา 2
(สว่นขยายของโครงการแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์พารค์)

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
จาํกดั(มหาชน)

ถ.เชยีงใหม-่แมโ่จ ้กม.ที ่6 ต.
หนองจ๊อม
อ.สนัทราย 

จ.เชยีงใหม่

519

โครงการจดัสรรทีด่นิพฤกษ์ลดา พทุธมณฑลสาย 5
บรษิทั แอตเลนตกิ
เรยีลเอสเตท จาํกดั

ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.
สามพราน

จ.นครปฐม

โ ั ี่ ิ ิ ์ ์ ิ ี้
บรษิทั โอจซี ีเรยีลเอสเตท
ํ ั

ถ.สวุนิทวงศ ์ต.ลาํผกัช ีหนอง
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521 บรษิทั พาราไดซป์าลม์ ถ.กระชา้ขาว ต.บางหญา้แพรก 
โครงการจดัสรรทีด่นิพาราไดซส์ปรงิซ์

บรษท พาราไดซปาลม 
จาํกดั

ถ.กระชาขาว ต.บางหญาแพรก 
เมอืง สมทุรสาคร

522 โครงการจดัสรรทีด่นิเพลส แอนด ์พารค์ (ขยาย)
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ตาํบลนาเกลอื เมอืง 
สมทุรปราการ

โครงการจดัสรรทีด่นิเพือ่ก่อสรา้งอาคารพาณิชยแ์ละ
บรษิทั เควายเอช อนิเตอร์
เนชัน่แนล คอรป์อเรชัน่ 63/16 หมู ่13 ต.คลองหน่ึง 

523 อาคารอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม จาํกดั
ู

คลองหลวง ปทุมธานี

524

โครงการจดัสรรทีด่นิเพือ่หาทีอ่ยูใ่หม ่จงัหวดัอุดรธานี การเคหะแหง่ชาติ
ถ.เลีย่งเมอืง ต.นาด ีเมอืง 
อุดรธานี

525 โครงการจดัสรรทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยั บา้นของเรา 3
บรษิทั เกษตรรุง่เรอืง-
พชืผล จาํกดั

ตาํบลท่าตมู  ศรมีหาโพธ ิ
ปราจนีบุรี

่ ้
526

โครงการจดัสรรทีด่นิฟลอราวลิล ์พารค์ ซติี ้สวุนิทวงศ์
 (ขยาย)

บรษิทั โอ.จ.ีซ.ี เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.สวุนิทวงศ ์กม.45 แขวงลาํผกัชี
 หนองจอก กรงุเทพฯ

527

โครงการจดัสรรทีด่นิเฟรน์ซพิ เมโดวสค์นัทรคีลบั บรษิทั สยาม ดเีอสว ีจาํกดั
ถ.มติรภาพ กม.162+547 ต.ปาก
ชอ่ง ปากชอ่ง นครราชสมีา

528 โครงการจดัสรรทีด่นิมนวด ีพารค์
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ต.บางรกัพฒันา บางบวัทอง 
นนทบรี528 โครงการจดัสรรทดีนิมนวด ีพารค์ เพอรต์ ีจาํกดั นนทบุรี

529 โครงการจดัสรรทีด่นิมหาชยั เมอืงทอง
บรษิทั มหาชยั เมอืงทอง 
บา้นและทีด่นิ จาํกดั

ถ.สมทุรสาคร-สหกรณ์ ต.บาง
หญา้แพรก เมอืง สมทุรสาคร

530 โครงการจดัสรรทีด่นิมณัฑนา-รามอนิทรา วงแหวน 1
 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ สาทรใต้

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ หม ่5 ถ พระยาสเรนทร ์แขวง
531 โครงการจดัสรรทีด่นิมณัฑนาวงแหวนรามอนิทรา

บรษท แลนด แอนด เฮาส 
จาํกดั (มหาชน)

หม ู5 ถ.พระยาสเุรนทร แขวง
บางชนั มนีบุร ีกรงุเทพมหานคร

532 โครงการจดัสรรทีด่นิโมเดอรน์โฮมซติี้

บรษิทั โมเดอรน์โฮม ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ตาํบลคลองหน่ึงและตาํบลคลอง
สอง คลองหลวง ปทุมธานี

533 ซ.สนัตนิคร ถ.เทพารกัษ์ กม.

โครงการจดัสรรทีด่นิไรมอน พารค์ 3
บรษิทั ไรมอน แลนด ์
จาํกดั (มหาชน)

ซ.สนตนคร ถ.เทพารกษ กม.
(15.4 ) ต.บางปลา บางพล ี
สมทุรปราการ

534 โครงการจดัสรรทีด่นิลดัดารมย์
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.รตันาธเิบศร ์ต.บางไทรมา้ 
เมอืง นนทบุรี

บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
535 โครงการจดัสรรทีด่นิลดัดารมย-์ป่ินเกลา้ (สว่นขยาย) (มหาชน) ต.บางคเูวยีง บางกรวย นนทบุรี

536

โครงการจดัสรรทีด่นิเลอสรวงวลิเลจ
บรษิทั พซีฟุลล ์เรสซเิดน้ส์
คอรป์ จาํกดั ต.เชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

โ ั ี่ ิ ิ ิ ์
บรษิทั รมิธาร-บา้นและ

ํ ั

ถ.สวุนิทวงศ ์กม.45 แขวงลาํ
ผกัช-ีโคกแฝด หนองจอก 
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บรษิทั ศภาลยั จาํกดั 
538 โครงการจดัสรรทีด่นิและอาคารชดุพกัอาศยั ศุภาลยับุรี

บรษท ศุภาลย จากด 
(มหาชน) - คลองหลวง ปทุมธานี

539

โครงการจดัสรรทีด่นิวรารมย-์เทพารกัษ์
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
(มหาชน)

บา้นบางกระบอื ต.บางพลใีหญ่ 
บางพล ีสมทุรปราการ

540 โครงการจดัสรรทีด่นิวรารมย-์ประชาอุทศิ
บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จาํกดั
 (มหาชน)

ถ.ประชาอุทศิ แขวงทุ่งคร ุ
ราษฏรบ์รูณะ กรงุเทพฯ

541 โครงการจดัสรรทีด่นิสวนทองวลิล่า 7
ตาํบลลาดสวาย ลาํลกูกา 
ปทุมธานี

542

โครงการจดัสรรทีด่นิสารนิ ซติี(้Villatge I)
บรษิทั สารนิ พรอพเพอรต์ี้
 จาํกดั

ถ.เจษฏาราม-สนัดาป ต.โคกขาม 
เมอืง สมทุรสาคร

ถ.เพชรเกษม - รตันาธเิบศร(์ราช

543 โครงการจดัสรรทีด่นิสวีล ีป่ินเกลา้ - สาทร
บรษิทั แปซฟิิค เรยีล
เอสเตท จาํกดั

พฤกษ์) ต.บางขนุกอง และ ต.
มหาสวสัดิ ์บางกรวย นนทบุรี

544 โครงการจดัสรรทีด่นิเสนาวลิล่า แกรนดโ์ฮม
บรษิทั สนิทรพัยธ์ญัญา 
จาํกดั ตาํบลบางพนู เมอืง ปทุมธานี

545

โครงการจดัสรรทีด่นิอนาวลิล ์(สว่นขยาย)
บรษิทั นารายณ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.ฉลองกรงุ แขวงลาํปลาทวิ  
ลาดกระบงั กรงเทพฯโครงการจดัสรรทดีนิอนาวลิล ์(สว่นขยาย) เพอรต์ ีจาํกดั ลาดกระบงั กรงุเทพฯ

546

โครงการเจ แอนด ์วาย ลอดจ์
บรษิทั พฒุพิงษ์ 2006 
จาํกดั

ถ.บายพาสชลบุรี
ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืง จ.ชลบุรี

บรษิทั เจรญิสนิ พรอ็พ
เพอรต์ี้

547

โครงการเจรญินคร
เพอรต
จาํกดั

ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

548

โครงการเจรญิพร แมนชัน่
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เจรญิพร
 แมนชัน่

ถ.หาดบางแสนซอย 14 ต.แสน
สขุ เมอืง ชลบุรี

บรษิทั วนิโปร เอน็จเินียร ์
549 โครงการเจา้ฟ้าการเ์ดน้โฮม 3 (เกาะแกว้)

บรษท วนโปร เอนจเนยร 
จาํกดั ต.เกาะแกว้ เมอืง ภูเกต็

550 โครงการเจา้สาํราญ เลค แอนด ์ฮลิล์
บรษิทั นานา บา้นและทีด่นิ
 จาํกดั ตาํบลหนองขนาน เมอืง เพชรบุรี

551

บรษิทั นานา บา้นและทีด่นิ
ถ.ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 
3187 ต.หนองขนาน เมอืง 

โครงการเจา้สาํราญ เลค แอนด ์ฮลิล ์เฟส D  จาํกดั เพชรบุรี

552 โครงการชญาแมนชัน่ บรษิทั ชญาแมนชัน่ จาํกดั
ถ.เพชรเกษม ต.หวัหนิ   
ประจวบครีขีนัธ์

553 โครงการชฏา บชี รสิอรท์ แอนด ์สปา
บรษิทั ลนัตา รเีจน้ท ์รี
สอรท์ จาํกดั

หมู ่1 ต.ศาลาดา่น เกาะลนัตา 
กระบี่

โ ิ ั ี ํ ั ็ ื ี
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บรษิทั ลองบชี ชะอาํ รี
555 โครงการชะอาํบชี คอนโดมเินียมขนาด 45 หอ้ง

บรษท ลองบช ชะอา ร
สอรท์ จาํกดั ถ.รว่มจติต ์ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

556 โครงการชยัพฤกษ์-บางบวัทอง
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
จาํกดั (มหาชน)

ค.บางกรวย-ไทรน้อย ต.พมิลราช
 บางบวัทอง นนทบุรี

557

บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ - 
แขวงลาํปลาทวิ มนีบุร ี- 

โครงการชยัพฤกษ์-สวุนิทวงศ ์2 จาํกดั (มหาชน)
ุ

ลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร

558 โครงการชาโตว ์อนิทาวน์ พรวิเิลจ
บรษิทั พระยาพาณิชน์ 
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.อนิทามระ 47 แขวงดนิแดง 
ดนิแดง กรงุเทพฯ

559 โครงการชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 2 อาคาร
บรษิทั สนท.พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั

แขวงประเวศ ประเวศ 
กรงุเทพมหานคร

560

โครงการชดุพกัอาศยั ZENITH PLACE @ หว้ยขวาง
 (สว่นขยาย)

บรษิทั มหาทรพัยด์ี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ แขวง
สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

561 โครงการชดุพกัอาศยัเนเชอเพลส
ซ.พหลโยธนิ 45 แขวงลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพมหานคร

ิ ั ์
562 โครงการเชอราตนั แกรนด ์ลากนู่า ภูเกต็ สว่นขยาย

บรษิทั บางเทา แกรนด ์
จาํกดั ต.เชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

563 โครงการแชงกร-ีล่า ภูเกต็ รสีอรท์ แอนด ์สปา (สว่น
ขยาย)

บรษิทั เดอรม์ โฮลดิง้ส ์
(ประเทศไทย) จาํกดั ตาํบลเชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

564 โครงการแชงกร-ีลา โฮเตล็ เชยีงใหม่
บรษิทั แชงกร-ีลา โฮเตล็ 
จาํกดั (มหาชน) ต.ชา้งคลาน เมอืง เชยีงใหม่564 โครงการแชงกร-ลา โฮเตล เชยงใหม จากด (มหาชน) ต.ชางคลาน เมอง เชยงใหม

565 โครงการโชคชยั ซติี ้คอมเพลก็ซ ์มนีบุรี
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปญัจ
ทรพัยพ์านิช

แขวงมนีบุร ีมนีบุร ี
กรงุเทพมหานคร

566

โครงการโชคชยั ปญัจทรพัย ์คอนโดมเินียม บรษิทั ปญัจทรพัย ์จาํกดั
ซ.โชคชยั 37 ถ.โชคชยั 4 แขวง
ลาดพรา้ว ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปญัจ ถ.รามคาํแหง แขวงมนีบุร ีมนีบุรี
567 โครงการโชคชยั ปญัจทรพัย ์ซติี ้คอมเพลก็ซ ์มนีบุรี

หางหนุสวนจากด ปญจ
ทรพัยพ์านิช

ถ.รามคาแหง แขวงมนบุร มนบุร
 กรงุเทพฯ

568 โครงการซนัไซน์คอนโดมเินียม บรษิทั เหล่าอมรกจิ จาํกดั
ซ.อ่องเอีย่ม ถ.บางนา-ตราด 
แขวงบางนา บางนา กรงุเทพฯ

569

โครงการซาโตลากนู่า บรษิทั วชิดา จาํกดั
ถ.ทพัพระยา พทัยาใต ้ต.หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบุรี

570 โครงการซาโตว ์เจา้พระยา

กองทุนรวมอสงัการมิ
ทรพัยแ์ละสทิธเิรยีกรอ้ง 
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์

ถ.เจรญิกรงุ บางคอแหลม 
กรงุเทพฯ
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ซ.จรญัสนิทวงศ ์95/1 ถ.จรญั

571

โครงการซติี ้โฮม รชัดา-ป่ินเกลา้ (สว่นขยาย)
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั
(มหาชน)

ซ.จรญสนทวงศ 95/1 ถ.จรญ
สนิทวงศ์

แขวงบางซื่อ เขตบางพลดั
กทม.

572

โครงการซติี ้โฮม รตันาธเิบศร์
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.รตันาธเิบศร์
ต.บางกรวย อ.เมอืงนนทบุร ี จ.นนทบุรี

(มหาชน)

573 โครงการซติีป้ารค์
บรษิทั วศิวพล แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั

รมิถนนเชยีงราก ต.คลองหน่ึง 
คลองหลวง ปทุมธานี

574 โครงการซติีพ้ลสั
บรษิทั ซติีพ้ลสัเรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.รชัดาธเิบศธิ ์12 หว้ยขวาง 
หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

575

โครงการซติีส้มารท์ คอนโด พญาไท - สยามสแควร์

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.เพชรบุร ีแขวงถนนเพชรบุร ี
ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร

576
โครงการซติีโ้ฮม สีแ่ยกท่าพระ (สว่นขยาย)

บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.รชัดาภเิษก แขวงท่าพระ เขต
บางกอกใหญ่

กทม.

่

577

โครงการซติีโ้ฮม หาดใหญ่
บรษิทั หาดใหญ่นครนิทร ์
จาํกดั

ถ.นภาสวา่ง
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

578

โครงการซติีโ้ฮมรชัดาฯ-ป่ินเกลา้ (สว่นขยาย)
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ซ.จรญัสนิทวงศ ์95/1 แขวงบาง
ออ้ บางพลดั กรงุเทพฯ

579 โครงการซบีอีพารต์เมน้ท์ บรษิทั งานทวพีีน้่อง จาํกดั ถ.ทุ่งคา ต.ตลาดใหญ่ เมอืง ภูเกต็

580 โครงการเซน็ทรลั บชี พทัยา
บรษิทั สรรพสนิคา้เซน็ทรลั
 จาํกดั

ถ.พทัยาสาย 1 สาย 2 ต.หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบุรี

581

โครงการเซน็ทรลั เฟสตวิลั ภูเกต็
บรษิทั สรรพสนิคา้ 
เซน็ทรลั จาํกดั ตาํบลวชิติ เมอืง ภูเกต็ู ู

582 โครงการเซน็ทรลัวงศอ์มาตยบ์ชี  รสีอรท์ (สว่นขยาย)
บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั
พลาซา จาํกดั (มหาชน)

ซ.นาเกลอื ต.นาเกลอื บางละมงุ 
ชลบุรี

583

โครงการเซน็ทรคิ ซนี สขุมุวทิ 64
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท 
คอรป์อเรชนั จาํกดั 
(มหาชน)

แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

584

โครงการเซอราตนั แกรนด ์ลากนู่า ภูเกต็ (สว่นขยาย)
บรษิทั บางเทา แกรนด ์
จาํกดั ตาํบลเชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

585 โครงการฌอ็งเซลเิซ่ 3
บรษิทั แปซฟิิก เจเอนรลั 
คอนแทรคเตอร ์จาํกดั ตาํบลบางพดู ปากเกรด็ นนทบุรี

โ ิ ิ ิ ั
บรษิทั ณุศาศริ ิแกรนด ์

โ ํ ั
ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 
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587 โครงการดโรงแรมซวีนิต์ บรษิทั โรงแรมซวีนิต ์จาํกดั ตาํบลกะรน เมอืง ภูเกต็โครงการดโรงแรมซวนต บรษท โรงแรมซวนต จากด ตาบลก รน เมอง ภูเกต

588
โครงการดดัแปลงอาคารไทยวา 2 สว่นสาํนกังานเป็น
สว่นขยายโรงแรม บนัยนั ทร ีกรงุเทพ บรษิทั ไทวา พล่าซ่า จาํกดั

แขวงทุ่งมหาเมฆ สาทร 
กรงุเทพมหานคร

589
โครงการด ิอมิเพลส 

บรษิทั เรยีล เอสเตทเพลส
 จาํกดั

ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.
บางพลี

จ.สมทุรปราการ

590 บรษิทั แซนด ์แอนด ์สโตน ถ.สขุมุวทิ 101/1 แขวงบางจาก 
โครงการด ิเอสเคป  จาํกดั

ุ ุ
พระโขนง กรงุเทพฯ

591 โครงการด ิไอรสิ พระราม9-ศรนีครนิทร์ บรษิทั ไอรสิ กรุ๊ป จาํกดั แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

592 โครงการดเิอม็โพรโิอ เพลส
บรษิทั ทซีซีซีแีอล สขุมุวทิ
 24 จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 24 ถ.สขุมุวทิ  แขวง
คลองตนั คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร592 โครงการดเอมโพรโอ เพลส  24 จากด กรงุเทพมหานคร

593

โครงการดเิอม็โพรโิอ เพลส (สว่นขยาย)
บรษิทั ทซีซีซีแีอล สขุมุวทิ
 24 จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 24 ถ.สขุมุวทิ  แขวง
คลองตนั คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

โครงการดเิอม็โพรโิอเพลส (สว่นขยายระยะที ่2)

บรษิทั ทซีซีซีแีอล สขุมุวทิ
 24 ซ.สขุมุวทิ 24 แขวงคลองตนั 

กทม

594

โครงการดเอมโพรโอเพลส (สวนขยายระยะท 2)
จาํกดั

ุ ุ
เขตคลองเตย

กทม.

595 โครงการเดอะ กสี ์รสีอรท์ แอนด ์สปา บรษิทั ศรสีมนาม จาํกดั ถ.ทววีงศ ์ต.ปา่ตอง   ภูเกต็

596 โครงการเดอะ เค เจ โฮเตล็ ตาํบลกะรน เมอืง ภูเกต็

โ
บรษิทั เสนาดเีวลลอป ซ.สขมวทิ 49/13 แขวงคลองตนั

597
โครงการเดอะ นิช

บรษท เสนาดเวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.สขุมุวท 49/13 แขวงคลองตน
เหนือ เขตวฒันา

กทม.

598 โครงการเดอะ บชี พาเลซ ชะอาํ
บรษิทั เดอะ พาเลซ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั ถ.ภูมเิวท ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

599
โครงการเดอะ แบงคอก ฮอไรชอน รามคาํแหง 60

บรษิทั เจา้พระยามหานคร
 จาํกดั

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.

600

โครงการเดอะ เฟิสท ์แกรนด ์คอนโดมเินียม
อมตะนคร 

บรษิทั เฟิสท-์บรูพา
อนิคอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จาํกดั

ถ.ศุขประยรู-บา้นเก่า ต.ดอน
หวัฬอ
อ.เมอืง 

จ.ชลบุรี

บรษิทั อสีเทอรน์ สตาร ์ ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวง

601 โครงการเดอะ สตารเ์อสเตท แอท นราธวิาส
เรยีลเอสเตท จาํกดั 
(มหาชน)

ชอ่งนนทร ียานนาวา 
กรงุเทพมหานคร

602 โครงการเดอะ เอวาซอน ภูเกต็ (สว่นขยาย) ตาํบลราไวย ์เมอืง ภูเกต็

603 โครงการเดอะกรนีเนอรี ่รสีอรท์ (เขาใหญ่) บรษิทั เดอะ ซนิีคอท จาํกดั
ถ.ธนะรขัต ์ต.หมูส่ ีปากชอ่ง 
นครราชสมีา
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บรษิทั สริญิญา แลนด ์

604

โครงการเดอะครสิตลั วนั คอนโดมเินียม

บรษท สรญญา แลนด 
แอนด์
เฮา้ส ์จาํกดั

ต.ปากเกรด็ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี

605

โครงการเดอะซีด้ รชัดา หว้ยขวาง
บรษิทั พนาล ีเอสเตท
จาํกดั

ซ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ 20 
แขวงสามเสนนอก

กทมโครงการเดอะซด รชดา-หวยขวาง จากด
เขตหว้ยขวาง

กทม.

โครงการเดอะซีด้ สาทร - ตากสนิ
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั(มหาชน)

ถ.ซอย
กรงุธนบุร ี1 แขวงคลองตน้ไทร 

เขตคลองสาน 
กทม.

606

607
โครงการเดอะนิช รชัดา-หว้ยขวาง (สว่นขยาย) บรษิทั พ.ีเอส.จ.ีท.ี จาํกดั

ซ.ประชาสงเคราะห ์38 ถ.
ประชาสงเคราะห์

กทม.

608

โครงการเดอะนิช ลาดพรา้ว 48 (สว่นขยาย)

บรษิทั เสนา ดเีวลลอป
เมน้ท
จาํกดั (มหาชน)

ซ.ลาดพรา้ว 48 แยก 3-3-8 
แขวงสามเสนนอก
เขตหว้ยขวาง

กทม.
จากด (มหาชน) เขตหวยขวาง

609
โครงการเดอะพลัซ ์คอนโดมเินียม (สว่นขยาย)

บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ซ.พหลโยธนิ 37 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร

กทม.

610 โครงการเดอะพาโน บา้นสวนรอ็คปาลม์ บรษิทั แปลนเอสเตท จาํกดั ต.กะท ้กะท ้ภเกต็610 โครงการเดอะพาโน บานสวนรอคปาลม บรษท แปลนเอสเตท จากด ต.กะท ูกะท ูภูเกต

611

โครงการเดอะพารค์แลนด ์รชัดา-ท่าพระ
บรษิทั นารายณ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.รชัดาภเิษก แขวงบุคคโล 
ธนบุร ีกรงุเทพฯ

612 โครงการเดอะร๊อค หวัหนิบชี รสีอรท์ แอนด ์สปา
บรษิทั หวัหนิ รสีอรท์ 
แอนด ์สปา จาํกดั

ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

613 โครงการเดอะวลัเลย์ บรษิทั แมกซไ์พพ ์จาํกดั ต.กระทู ้กระทู ้ภูเกต็ู ู ู

614 โครงการเดอะวลัเลย ์2 บรษิทั แมคแอสเซจ จาํกดั ต.ศรสีนุทร ถลาง ภูเกต็

615

โครงการเดอะสเตชัน่ อาคาร 1
บรษิทั สเตชัน่ แลนด์
จาํกดั

ซ.เจรญิกรงุ 65
แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม.

บรษิทั สเตชัน่ แลนด์ ซ.เจรญิกรงุ 65

616

โครงการเดอะสเตชัน่ อาคาร 2 จาํกดั แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม.

617

โครงการโดยขอเพิม่ประเภทกจิการ
บรษิทั ครอมป์ตนั สเป
เชยีลตีส้ ์จาํกดั

นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพดุ 
เมอืง ระยอง

618 โครงการไดนาสตี ้กอลฟ์ แอนด ์คนัทรคีลบั ตาํบลหนิมลู บางเลน นครปฐม



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั ไดมอนด ์รชัดา แขวงหว้ยขวาง หว้ยขวาง 
619 โครงการไดมอนด ์รชัดา

บรษท ไดมอนด รชดา 
จาํกดั

แขวงหวยขวาง หวยขวาง 
กรงุเทพฯ

620

โครงการไดมอนด ์สขุมุวทิ
บรษิทั ไดมอนด ์สขุมุวทิ
จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

บรษิทั มาสเตอรท์าวน์ 
621 โครงการไดมอนดว์ลิล์ จาํกดั หมู ่6 ต.คคูต ลาํลกูกา ปทุมธานี

622
โครงการไดมอนต ์รชัดา

บรษิทั ไดมอนต ์รชัดา 
จาํกดั

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.

623

โ ไ ์ ์
บรษิทั ไดรฟ์ อนิ คอรท์ 

ซ.ลาดพรา้ว 128/2 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงคลองจัน่ บางกะปิ 

โครงการไดรฟ์ อนิ คอรท์ จาํกดั กรงุเทพมหานคร

624 โครงการตวิานนท-์ฌอ็งเซลเิซ่ (สว่นขยาย)
บรษิทั แปซฟิิค กรุ๊ป 
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.ประดบัศุข ถ.ตวิานนท ์ต.บา้น
ใหม ่ปากเกรด็ นนทบุรี

625 โครงการตกึผูป้ว่ย 15 ชัน้ โรงพยาบาลกรงุเทพพทัยา
บรษิทั โรงพยาบาล
กรงุเทพพทัยา จาํกดั

301 หมู ่6 ถ.สขุมุวทิ กม.143 ต.
นาเกลอื บางละมงุ ชลบุรี

626 ิ ั ํ ี ํ ํ626

โครงการทรอปิคาน่า ชะอาํ แอนด ์หวัหนิ
บรษิทั ชะอาํ บชี 2004 
จาํกดั

ถ.หนองตาพต ต.ชะอาํ ชะอาํ 
เพชรบุรี

627 โครงการทรพัยบุ์ญมา อพารเ์มน้ท ์3 บรทั ทรพัยบุ์ญมา จาํกดั
ถ.พระรามเกา้ตดัใหม ่แขวง
หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ

บรษิทั ซ.ีพ.ีเอน็. เรยีล
เอสเตท แอนด ์ดเีวลลอป

628 โครงการทรพัยไ์พรวลัย ์แกรนด ์โฮเตล็ แอนด ์รสีอรท์
เอสเตท แอนด ดเวลลอป
เมนท ์จาํกดั ต.แก่งโสภา วงัทอง พษิณุโลก

629

โครงการทร ีดอลฟินซ บชี รสีอรท์
บรษิทั ทร ีดอลฟินซ บชี รี
สอรท์ ต.เชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

630 โครงการทานตะวนัแมนชัน่ (สว่นขยาย)
นางสาวสริสิทิธิ ์ กสวิภิาร
มยั ต.ชา้งเผอืก เมอืง เชยีงใหม่( )

631 โครงการท.ีดบับลวิ.พทัยากลาง คอนโดมเินียม
บรษิทั พทัยากลาง เซน็
เตอรพ์อยท ์จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

632

โครงการทีพ่กัอาศยัพนกังานการเคหะแหง่ชาติ บรษิทั สถาปนิกสรนิ จาํกดั แขวงคลองจัน่ บางกะปิ กรงุเทพฯ

หมู ่5 ซ.ธดิา ถ.บายพาส ต.กะทู ้
633 โครงการทีพ่กัอาศยัรวม จาํนวน 16 หอ้ง นายชศูกัดิ ์ตนัทววีงศ์ กะทู ้ภูเกต็

634
โครงการเทสโกโ้ลตสั ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาพทัยา
เหนือ

บรษิทั เอก-ชยั ดสีทริ
บวิชัน่ ซสิเทม จาํกดั

ถ.พทัยาเหนือ ต.นาเกลอื บางละ
มงุ ชลบุรี

635 โครงการเทสโกโ้ลตสั ซูเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาภูเกต็
(สว่นขยาย)

บรษิทั เอก-ชยั ดสีทริ
บวิชัน่ ซสิเทม จาํกดั

ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิต.รษัฏา เมอืง
 ภูเกต็



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั พร๊อพเพอรต์ี ้เพอร์ ถ.กลัปพฤกษ์ แขวงบางหวา้ 
636 โครงการโทร พารค์

บรษท พรอพเพอรต เพอร
เฟค จาํกดั (มหาชน)

ถ.กลปพฤกษ แขวงบางหวา 
ภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร

637 โครงการไทม ์รเีจนซี่ บรษิทั ไทม ์รเีจนซี ่จาํกดั
ซ.ทวมีติร ถ.พระราม 9 แขวง
หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

638

โครงการธนภูมคิอนโดมเินียม บรษิทั ธนภูมเิอสเตท จาํกดั
ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
คอแหลม กรงุเทพมหานคร

639 โครงการธนาซติี้
บรษิทั ธนายง จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.บางนา-ตราด กม.14 ต.บางโฉ
ลง บางพล ีสมทุรปราการ

โครงการธนาพฒัน์ วภิาวดี

บรษิทั ธนาพฒัน์
พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอ็ป
เมนท์
ํ ั

ซ.วภิาวดรีงัสติ 7
และ 9 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.

640

จาํกดั (มหาชน)

641

โครงการธนารมยเ์พลส บรษิทั ธนารมยเ์พลส จาํกดั
ต.บา้นเก่า
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ั ิ ่
642 โครงการธราดลบุรี

คลอง 7 ถ.รงัสติ-นครนายก หมู ่
ต.ลาํผกักดู  ธญับุร ีปทุมธานี

643 โครงการธญัธานี วลิเลจ
บรษิทั เอน็.ซ.ีเฮา้สซ์ิง่ 
จาํกดั (มหาชน) ต.ลาดสวาย ลาํลกูกา ปทุมธานี

644

โครงการธารทองวลิล่า
บรษิทั สนิสยาม เคหะ
พฒันา จาํกดั

ถ.เจา้ฟ้าตะวนัออก ต.วชิติ เมอืง
 ภเกต็โครงการธารทองวลลา พฒนา จากด  ภูเกต

645 โครงการนนทร ีเรสซเิดนซ์
บรษิทั แปซฟิิคครมิกรุ๊ป 
จาํกดั

ซ.นาวนิ ถ.เชือ้เพลงิ แขวงยาน
นาวา ยานนาวา กรงุเทพมหานคร

646 โครงการนภสัวรรณแมนชัน่ นายธวชั กาญจนเมธากุล
ซ.โคกวดั-ทุ่งร ีต.คอหงส ์
หาดใหญ่ สงขลาญ ุ ญ

647

โครงการนนัทนาการเ์ดน้ 2
บรษิทั พร๊อพเพอรต์ี ้เพอร์
เฟค จาํกดั (มหาชน)

ซ.ท่าอฐิ ถ.รตันาธเิบศร ์ต.บาง
รกัน้อย เมอืง นนทบุรี

648 โครงการนารี ่เบย ์ระยอง บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั
ถ.เลยีบชายฝ ัง่ ต.ปากน้ํา เมอืง  
ระยอง

649 โครงการนิรนัดรช์ยั คอนโดววิ บรษิทั ชยัพฒันาทีด่นิ จาํกดั ตาํบลดอนหวัฟอ่ เมอืง ชลบุรี

650

โครงการนิรนัทร ์ฮลิล ์วลิเลจ
บรษิทั นิรนัดร แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส ์1994 จาํกดั ตาํบลดอนตะโก เมอืง ราชบุรี

651
โครงการโนเบลิ โซโล คอนโดมเินียม (สว่นขยาย)

บรษิทั โนเบลิ โซโล 
คอนโดมเินียม

แขวงคลองตนัเหนือเขตวฒันา กทม.



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอป สขมวทิ 55 แขวงคลองเตยเหนือ
652 โครงการโนเบลิ โซโลคอนโดมเินียม (สว่นขยาย)

บรษท โนเบล ดเวลลอป
เมนท ์จาํกดั (มหาชน)

สขุมุวท 55 แขวงคลองเตยเหนอ
 วฒันา กรงุเทพฯ

653

โครงการโนเบลิ รมีกิซ์ บรษิทั คอนตเินนตลั จาํกดั
ซ.สขุมุวทิ 36 ถ.สขุมุวทิ

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.

บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอป

654

โครงการโนเบลิ รวีลี คอนโดมเินียม
เมนท์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.สขุมุวทิ 63 แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวฒันา

กทม.

โ โ ไ ์
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอป

์

ซ.อารยี ์1 ถ.พหลโยธนิ ซ. 7 
แขวงสามเสนใน พญาไท 

655 โครงการโนเบลิ ไลท ์ราชครู เมนท ์จาํกดั (มหาชน) กรงุเทพมหานคร

656

โครงการโนเบลิ สขุมุวทิ 36
บรษิทั คอนดเินนตลั ซติี ้
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 36 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองตนั คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

ิ ั โ ิ ิ ี ป
ซ.ทองหล่อ ถ.สขุมุวทิ แขวง

ั ื ั
657 โครงการโนเบลิ ออรา คอนโด

บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอป
เมนท ์จาํกดั (มหาชน)

คลองตนัเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

658 โครงการโนเบลิ ออรา คอนโด (ขอขยาย)
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอป
เมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.ทองหล่อ ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองตนัเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

659 บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอป ซ รว่มฤด ี2 แขวงลมพนีิ ปทมวนั659

โครงการโนเบลิ แอมเบยีนส ์รว่มฤด ี(สว่นขยาย)
บรษท โนเบล ดเวลลอป
เมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.รวมฤด 2 แขวงลุมพน ปทุมวน
 กรงุเทพฯ

660

โครงการโนโวเทล ชมุพร บชี รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์
(สว่นขยาย) 

บรษิทั ไทยเฟลเวอร ์แอนด์
แฟรกเรน็ซ ์จาํกดั

ม.4 ถ.ปากน้ํา-หาดทรายรี
ต.ปากน้ํา อ.เมอืง จ.ชมุพร

661 โครงการบ่อวนิอพารต์เมน้ท์ บรษิทั เจรญิสนิธานี จาํกดั ต.บ่อวนิ ศรรีาชา ชลบุรี

662 โครงการบงักะโลว ์หาดกะรน จงัหวดัภูเกต็ บรษิทั บลซูรีสีอรท์ จาํกดั หมู ่1 ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

663 โครงการบนัยนัทร ีเชยีงใหม่
บรษิทั ลากนู่า บนัยนัทร ี
จาํกดั

บา้นหว้ยแกว้ ต.แมแ่ฝก สนัทราย
  เชยีงใหม่

บรษิทั ลากนู่า บนัยนัทร ี
664 โครงการบนัยนัทร ีรสีอรท์ (สว่นขยาย) จาํกดั ต.เชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

665

โครงการบางกอก คานส์

บรษิทั คอนคอรด์ พรอ็พ
เพอรต์ี้
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จาํกดั

ถ.จรญัสนิทวงศ์
แขวงอรณุอมรนิทร ์เขตบางกอก

น้อย
กทม.



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั รแีคป ดเีวลลอป แขวงพระโขนง คลองเตย 
666 โครงการบางกอก ทาวเวอร์

บรษท รแคป ดเวลลอป
เมนท ์จาํกดั

แขวงพระโขนง คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

667 โครงการบางแค คอนโดเรสซเิดนซ์
บรษิทั ศรกีมล เทรดดิง้ 
จาํกดั

2 รมิถนนพฒันาการ แขวงบาง
แค บางแค กรงุเทพฯ

668 โครงการบางแค ซติี ้คอนโดมเินียม บรษิทั บางแคซติี ้จาํกดั แขวงบางแค บางแค กรงุเทพฯ

77 หมู ่3 ต.บางพล ีบางไทร 
669 โครงการบางไทรคนัทรคีลบั บรษิทั พ.ีแอล.93 จาํกดั

ู
พระนครศรอียธุยา

670 โครงการบางแสน โรยลั บชี รสีอรท์
บรษิทั ไฟฟ์ ลดีเดอร ์กรุ๊ป 
จาํกดั ตาํบลแสนสขุ เมอืง ชลบุรี

671

โครงการบา้นกนัตนา
บรษิทั เอ เอส เอ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ต.บางใหญ่ (บา้นใหม)่ บางใหญ่ 
นนทบุรี

672 โครงการบา้นจดัสรร หมูบ่า้นบุศรนิทร์
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
จาํกดั

ถ.พทุธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่ม
ลม้ สามพราน นครปฐม

673 โครงการบา้นจดัสรรกลุ่มแพน
บรษิทั บา้นแพน เอน็จิ
เนียริง่ แอนด ์โฮลดิง้ จาํกดั

ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค 
เสนา พระนครศรอียธุยา

674

โครงการบา้นจดัสรรแกรนด ์คาแนล บรษิทั ทนมหาลาภ จาํกดั
ตาํบลบางตลาด ปากเกรด็ 
นนทบรีโครงการบา้นจดัสรรแกรนด ์คาแนล บรษิทั ทุนมหาลาภ จาํกดั นนทบุรี

675 โครงการบา้นจดัสรรจอมทองธานี
บรษิทั ยนิูเวอซลั เอน็ยิ
เนียริง่คอนซลัแตนท ์จาํกดั

ถ.เจา้ฟ้า ต.ฉลองและ ต.วชิติ 
เมอืง ภูเกต็

676 โครงการบา้นจามจรุ ีซอยสขุมุวทิ 39 บรษิทั กงัวาล โฮลดิง้ จาํกดั
ซ.สขุมุวทิ 39 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพมหานคร

677 บรษิทั นิว จามจร ีกร๊ป ต หนองแก หวัหนิ 677

โครงการบา้นจามจรุ ีเฟส 3
บรษท นว จามจรุ กรปุ 
จาํกดั

ต.หนองแก หวหน 
ประจวบครีขีนัธ์

678 โครงการบา้นจนิดาธานี
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศุภกจิ
ไพศาล

หมู ่4 ถ.รงัสติ-องครกัษ์ ต.รงัสติ 
ธญับุร ีปทุมธานี

หมู ่1 ถ.บางกรวย - ไทรน้อย ต.
679 โครงการบา้นชายน้ําจามจรุี บรษิทั ไดมอนด ์ฟิลด ์จาํกดั

หม ู1 ถ.บางกรวย  ไทรนอย ต.
บางรกัพฒันา บางบวัทอง นนทบุรี

680

โครงการบา้นดสุติบุร ีภูเกต็
บรษิทั ทรพัยส์มนามพรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั   เมอืง ภูเกต็

681 โครงการบา้นทวคีณู บรษิทั บา้นเรอืนทอง จาํกดั
หมู ่7 ต.คลองพระอุดม ลาดหลุม
แกว้ ปทุมธานี

682 โครงการบา้นทะเลสาํราญ บรษิทั ศรสีหคาม จาํกดั
ถ.คลองเทยีน ต.ชะอาํ ชะอาํ 
เพชรบุรี

683 โครงการบา้นทะเลสาํราญ บรษิทั ศรสีหคาม จาํกดั ตาํบลชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

684 โครงการบา้นธนารกัษ์ ต.ตลาดใหญ่ เมอืง ภูเกต็

โ ้ ั ื่ ่
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั ต.หนองแก หวัหนิ 

ป ี ี ั ์



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

686 หม ่5 ต.บางครดัและหม ่7 ต.
โครงการบา้นบวัทอง 4 บรษิทั รว่มเกือ้หนุน จาํกดั

หม ู5 ต.บางครูดและหม ู7 ต.
พมิลราช บางบวัทอง นนทบุรี

687 โครงการบา้นปลายหาดขาว
บรษิทั นิวแอนดด์.ีบ.ีโฮลดิง้
 จาํกดั

ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

บรษิทั เจา้พระยามหานคร
ซ.เจรญินคร 60 ถ.เจรญินคร 
แขวง บุคคโล  ธนบุร ี

688 โครงการบา้นพระยาภริมย ์ชาโต ้รเิวอรโ์บ๊ท  จาํกดั
ุ ุ

กรงุเทพมหานคร

689

โครงการบา้นพระยาภริมย ์ชาโต ้รเิวอรโ์บน้
บรษิทั เจา้พระยามหานคร
 จาํกดั

ซ.เจรญินคร 60 ถ.เจรญินคร 
แขวงบุคคโล ธนบุร ี
กรงุเทพมหานคร

โ
บรษิทั พฤกษา เรยีล

690 โครงการบา้นพฤกษา 1 เอสเตท จาํกดั ตาํบลลาํผกักดู ธญับุร ีปทุมธานี

691 โครงการบา้นพฤกษา 12
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ตาํบลคลองสาม คลองหลวง 
ปทุมธานี

692

โครงการบา้นพฤกษา 12/1
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ตาํบลคลองสาม  คลองหลวง 
ปทุมธานี

ิ ั ี ี
693 โครงการบา้นพฤกษา 13

บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.เลยีบคลองสาม ต.คลองสาม 
คลองหลวง ปทุมธานี

694 โครงการบา้นพฤกษา 17
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอท
เตส จาํกดั ต.ลาดสวาย ลาํลกูกา ปทุมธานี

695

โครงการบา้นพฤกษา 18/1
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอท
เตส จาํกดั

ถ.แกว้อนิทร ์ต.บางแมน่าง บาง
ใหญ่ นนทบรีโครงการบานพฤกษา 18/1 เตส จากด ใหญ นนทบุร

696 โครงการบา้นพฤกษา 18/1
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.แกว้อนิทร ์ต.บางแมน่าง บาง
ใหญ่ นนทบุรี

697 โครงการบา้นพฤกษา 2
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.รงัสติ-นครนายก หมู ่3 ต.ลาํ
ผกักดู ธญับุร ีปทมุธานี

698 บรษิทั พฤกษา เรยีล
โครงการบา้นพฤกษา 20

บรษท พฤกษา เรยล
เอสเตท จาํกดั ต.คคูต ลาํลกูกา ปทุมธานี

699
โครงการบา้นพฤกษา 28/1 (สว่นขยาย)

บรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท
 จาํกดั (มหาชน)

ต.แพรกษา อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

700 โครงการบา้นพฤกษา 28/1 (สว่นขยาย)
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ต.แพรกษา เมอืง สมทุรปราการ

701

โครงการบา้นพฤกษา 3
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.บางไผ-่หนองเพรางาย ต.บาง
ครูดั บางบวัทอง นนทบุรี

702 โครงการบา้นพฤกษา 3 (ขยายและเปลีย่นแปลงผงั)
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั

หมู ่5 บา้นหนองอา้ยปรง และ 
หมู ่8 บา้นหนองผกัตบ ต.บางคู
รดั บางบวัทอง นนทบุรี



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั พฤกษา เรยีล หม ่8 ต.พมิลราช บางบวัทอง 
703 โครงการบา้นพฤกษา 6

บรษท พฤกษา เรยล
เอสเตท จาํกดั

หม ู8 ต.พมลราช บางบวทอง 
นนทบุรี

704 โครงการบา้นพกัขา้ราชการ (ประเภทอาคารเชา่) 
จงัหวดัปดัตานี 2 การเคหะแหง่ชาติ

ถ.เจรญิประดษิฐ ์ซ.5 ต.รสูะมแิล 
เมอืง ปตัตานี

705 โครงการบา้นพกัขา้ราชการ(ประเภทอาคารเชา่) การเคหะแหง่ชาติ ตาํบลสบตุ๋ย เมอืง ลาํปาง

โครงการบา้นพกัพนกังานของบรษิทั อติาเลยีนไทย ตาํบลบางโฉลง  บางพล ี
706 ดเีวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) สมทุรปราการ

707

โครงการบา้นพกัพนกังานศรวีารน้ีอย
บรษิทั คงิเพาเวอร ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั

ต.บางโฉลง  บางพล ี
สมทุรปราการ

708
โครงการบา้นพกัและหอ้งพกัตากอากาศขนาด 79 
หอ้ง (The hotel Cha Am) บรษิทั เนเซลรลั วลี จาํกดั บางเก่า ชะอาํ เพชรบุรี

709

โครงการบา้นพงิฟ้า

บรษิทั บุราราน พรอ็พ
เพอรต์ี้
จาํกดั

ม.6 บา้นเขากระทงิ
ซ.เทศบาล 12 ต.บางเสร ่อ.สตั

ตบี 
จ.ชลบุรี

710

โครงการบา้นพชิาดา
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

หมู ่3 ถ.บา้นกลว้ยไทรน้อย ต.
พมิลราช บางบวัทอง นนทบรีโครงการบา้นพชิาดา เพอรต์ ีจาํกดั พมิลราช บางบวัทอง นนทบุรี

711 โครงการบา้นเพลนิทะเล
บรษิทั ชาญอสิสระ วภิาพล
 จาํกดั ถ.มุง่ทะเล ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

712 โครงการบา้นฟ้ารงัสติ
ถ.รงัสติ-นครนายก ต.บึง่ยีโ่ถ 
ธญับุร ีปทุมธานี

713 ถ รตันาธเิบศร ์ต บางไทรมา้ 713

โครงการบา้นมณีรนิทร์
ถ.รตนาธเบศร ต.บางไทรมา 
เมอืง นนทบุรี

714 โครงการบา้นมโนรมย์ บรษิทั บา้นมโนรมย ์จาํกดั

ถ.เลยีบคลองสอง แขวงบางชนั
และสามวาตะวนัตก มนีบุร ี
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั บางกอกแลนด ์
715 โครงการบา้นเมอืงทอง 1

บรษท บางกอกแลนด 
จาํกดั (มหาชน) ต.บางพดุ ปากเกรด็ นนทบุรี

716

โครงการบา้นเมอืงไทย บรษิทั บา้นเมอืงไทย จาํกดั
ตาํบลเสาธง บางพล ี
สมทุรปราการ

717 โครงการบา้นยายยา่ บรษิทั บา้นยายยา่ จาํกดั ตาํบลชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

บรษิทั บา้นร๊อคการเ์ดน้ 
718 โครงการบา้นร๊อคการเ์ดน้ จาํกดั ต.เกาะแกว้ เมอืง ภูเกต็

719

โครงการบา้นราชประสงค์

สาํนกังานพระคลงัขา้งที่
ตัง้อยูท่ีซ่อยมหาดเลก็
หลวง 3

ถ.ราชดาํร ิแขวงลุมพนีิ ปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร

โ ้ ั
หา้งหุน้สว่นจาํกดั นเรศนค

ั ิ ั ิ ป ี ี ั ์
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ถ.ลาํลกกา ต.บงึคาํพรอ้ย ลาํลก
721 โครงการบา้นเลศิอุบล ลาํลกูกาคลอง 5.5 บรษิทั เลศิอุบล จาํกดั

ถ.ลาลกูกา ต.บงคาพรอย ลาลกู
กา ปทุมธานี

722

โครงการบา้นวรารกัษ์
บรษิทั เอน็.เค.เฮา้สซ์ิง่ 
จาํกดั

ถ.รามอนิทรา กม.9 แขวงสามวา
ตะวนัตก มนีบุร ีกรงุเทพมหานคร

ต.หนองแก หวัหนิ 
723 โครงการบา้นสรวลรมิทราย บรษิทั นิว.ด.ีบ.ี กรุ๊ป จาํกดั ประจวบครีขีนัธ์

724 โครงการบา้นสวนปาลม์ลากนู
บรษิทั เวสทไ์ลน์ เดคคอ
เรชัน่ จาํกดั

ต.บางหญา้แพรก เมอืง 
สมทุรปราการ

725

โครงการบา้นสวนปาลม์ลากนู
บรษิทั เวสทไ์ลน์ เดคคอ
เรชัน่ จาํกดั

ต.บางหญา้แพรก เมอืง 
สมทุรสาคร

่
726 โครงการบา้นสวนฝรัง่เศล

บรษิทั บา้นสวนฝรัง่เศส 
จาํกดั

ซ.ศนูยว์จิยั 1 แขวงบางกะปิ 
หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

727 โครงการบา้นสวนรมิคลองเจา้พระยา-บางปะอนิ บรษิทั บา้นบางปะอนิ จาํกดั
ต.บา้นแป้ง บางปะอนิ 
พระนครศรอียธุยา

728

โครงการบา้นสวนอยเ่จรญิ โครงการ 3 บรษิทั ภเกต็อยเ่จรญิ จาํกดั ต ศรสีนทร ถลาง ภเกต็โครงการบา้นสวนอยูเ่จรญิ โครงการ 3 บรษิทั ภูเกต็อยูเ่จรญิ จาํกดั ต.ศรสีนุทร ถลาง ภูเกต็

729 โครงการบา้นสริทิเวนตีโ้ฟร์
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 24 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองตนั คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
ซ.สขุมุวทิ 24 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองตนั คลองเตย 

730 โครงการบา้นสริทิเวนตีโ้ฟร์
บรษท แสนสร จากด 
(มหาชน)

คลองตน คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

731

โครงการบา้นสริเิธอรต์ีว้นั
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 31 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองเตยเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

ซ.สขมวทิ31 ถ.สขมวทิ แขวง

732 โครงการบา้นสริเิธอรต์ีว้นั
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ซ.สขุมุวท31 ถ.สขุมุวท แขวง
คลองเตยเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

733 โครงการบา้นสริสิาทร
บรษิทั แสนสริ ิเวนเจอร ์
จาํกดั

ถ.เยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
สาทร กรงุเทพฯ

734 ถ.ศรเีวยีง แขวงสลีม บางรกั  
โครงการบา้นสริสิลีม บรษิทั ชนชยั จาํกดั กรงุเทพมหานคร

735 โครงการบา้นสริสิลีม (สว่นขยาย) บรษิทั ชนชยั จาํกดั
ถ.ศรเีวยีง แขวงสลีม บางรกั 
กรงุเทพมหานคร

โ ้ ิ ิ ิ
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 

ซ.สขุมุวทิ 10 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองเตย คลองเตย 
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737 ถ.รงัสติ-องครกัษ์ กม. 28+430 
โครงการบา้นแสงตะวนั บรษิทั รงัสติโฮลดิง้ จาํกดั

ถ.รงสต องครกษ กม. 28+430 
ต.บงึน้ํารกัษ์ ธญับุร ีปทุมธานี

738 โครงการบา้นแสนดาว
บรษิทั เจ แอนด ์ดบับลวิ ดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

739 โครงการบา้นแสนปลืม้
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ซ.หวัหนิ 75/1 ถ.เพชรเกษม ต.
หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

740

โครงการบา้นแสนสขุ (จรณูสขุ)
บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

741 โครงการบา้นองิรกั
กองทุนรวมกนิร ีพรอ็พ
เพอรต์ี้

ซ.กานตป์ระภา ถ.ประชาชืน่  
บางซื่อ กรงุเทพมหานคร

โ ๊ ์ ์
บรษิทั บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็

์
ถ.สขุมุวทิ กม.147+800 ต.หนอง

742 โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์พทัยา เตอร ์จาํกดั (มหาชน) ปรอื บางละมงุ ชลบุรี

743

โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์พทัยา
บรษิทั บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็
เตอร ์จาํกดั (มหาชน) ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

744 โครงการบิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์ภูเกต็ (แกไ้ขแบบ)
บรษิทั บิก๊ซ ีซุปเปอรเ์ซน็
เตอร ์จาํกดั (มหาชน) ต.วชิติ เมอืง ภูเกต็

่ ั ิ ั ี
745 โครงการบ.ีพ.ีแมนชัน่ (สว่นขยาย) บรษิทั บ.ีพ.ีแมนชัน่ จาํกดั

130/43 หมู ่4 ต.รงัสติ ธญับุร ี
ปทุมธานี

746

โครงการบุญนคร อพารท์เมน้ท์ บรษิทั พานทองนคร จาํกดั
ถ.สขุมุวทิ - พานทอง ต.บา้นเก่า 
 พานทอง ชลบุรี

747 โครงการบทคี รชัดา บรษิทั สริยศ จาํกดั
ซ.อนิทามระ 49 แขวงดนิแดง 
ดนิแดง กรงเทพมหานคร747 โครงการบทูค รชดา บรษท สรยศ จากด ดนแดง กรงุเทพมหานคร

748 โครงการเบล แอร ์พนัวา คอนโดมเินียม
บรษิทั เบล แอร ์พนัวา 
จาํกดั ต.วชิติ เมอืง ภูเกต็

749

โครงการแบง็คค์อก ฮอไรซอน-บางหวา้
บรษิทั เจา้พระยามหานคร
จาํกดั

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขต
ภาษเีจรญิ

กทม.

750
โครงการแบง็คค์อก ฮอไรซอน-เพชรเกษม

บรษิทั เจา้พระยามหานคร
 จาํกดั

ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขต
ภาษเีจรญิ

กทม.

751 โครงการโบตาน่ี บชี รสีอรท์ (สว่นขยาย) บรษิทั โบตาน่ี ลอดจ ์จาํกดั ตาํบลนาจอมเทยีน สตัหบี ชลบุรี

752 โครงการโบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ   ชะอาํ เพชรบุรี

753 โครงการโบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ - ชะอาํ เพชรบุรี

754
โครงการโบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ (เปลีย่นแปลงรายละเอยีด
โครงการ)

บรษิทั โบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ 
จาํกดั   ชะอาํ เพชรบุรี

755

โ ป ํ้ ฟ ั ่ ์ ่

บรษิทั เอส.พ.ีซ ีพรอ็พ
เพอรต์ี ้แอนด ์ดเีวลลอป
้ ์ ํ ั

ถ.เพชรบุร ีแขวงถนนเพชรบุร ี
ี
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ั ์ ไิ ป

756 โครงการประภากร เพลส

นายอนนัต ์ วไิลประภากร
 นางสาวสรอ้ยทพิย ์ วไิล
ประภากร นางสาว
เสาวคนธ ์ วไิลประภากร
และนายเอนก วไิล
ประภากร ตาํบลหน้าเมอืง เมอืง ฉะเชงิเทรา

757 โครงการประภาวรรณ โฮม 1
บรษิทั ประภาวรรณพรอ็พ
เพอรต์ี ้(1993) จาํกดั

ถ.สวุนิทวงศ ์แขวงแสนแสบ  มนี
บุร ีกรงุเทพมหานคร

758

โครงการประสานมติรธานี
บรษิทั ประสานมติร เอน
เตอรไ์พรส์ จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ 23 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

โครงการปรบัปรงุและขยายโรงแรม Sofitel Khaolak บรษิทั เดอะ เมจกิ ลากนู 
ึ ่ ่759 Resort & Spa จาํกดั ต.คกึคกั ตะกัว่ปา่ พงังา

760 โครงการปรบัปรงุและขยายโรงแรมชะอาํ วลิล่า บชี โรงแรมชะอาํ วลิล่า บชี ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

761 โครงการปรบัปรงุและขยายอาคารแนเชอรลั เพลส 
แมนชัน่

บรษิทั แนเชอรลั เพลส 
แมเนจเมน้ท ์จาํกดั

ซ.ชนิเขต 2/42 แขวงทุ่งสองหอ้ง
 หลกัสี ่กรงุเทพมหานคร

762 โครงการปรญิสริ ิคอนโดมเินียม
บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั 
(มหาชน) แขวงมกักะสนั ราชเทว ีกรงเทพฯ762 โครงการปรญิสริ ิคอนโดมเินียม (มหาชน) แขวงมกักะสนั ราชเทว ีกรงุเทพฯ

763 โครงการปรญิสริ ิทาวเวอรส์
บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั 
(มหาชน)

ซ.ลาดพรา้ว 44 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงสามเสนนอก หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร

764 ถ.นิมติใหม ่แขวงสามวา
ตะวนัออก แขวงทรายกองดนิ 

โครงการปญัญา เลคโฮม
ตะวนออก แขวงทรายกองดน 
มนีบุร ีกรงุเทพมหานคร

765 โครงการปา่ตองเมอรล์นิ (สว่นขยาย)
บรษิทั ปา่ตองเมอรล์นิ 
จาํกดั

44 ถ.ทววีงศ ์ต.ปา่ตอง กะทู ้
ภูเกต็

766 โครงการปาลม์เครสเซนต์
บรษิทั ปาลม์ ฮลิลโ์ฮม 
จาํกดั   ชะอาํ เพชรบุรีุ

767

โครงการป่ินเกลา้ พาวลิเลีย่น
บรษิทั รว่มบุญ โฮมเพลส 
จาํกดั

ซ.บรมราชชนนี 4 ถ.บรมราช
ชนนี แขวงบางบาํหร ุบางพลดั 
กรงุเทพฯ

768
โครงการป่ินทองธานี

บรษิทั เจรญิสนิ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี

769 โครงการปิยาลยั รสีอรท์
บรษิทั ปิยาลยั โฮลดิง้ 
จาํกดั - - พงังา

770

โครงการปึกเตยีน ซวีวิ
บรษิทั ปึกเตยีน พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั หมู ่3 ต.ปึกเตยีน ท่ายาง เพชรบุรี

โ ป ิ ิ โ ์ ิ ั ป ิ ิ ํ ั ิ ั
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ซอยราชวถิ ี21 ถ.ราชวถิ ีแขวง

772

โครงการเปลีย่นแปลงการใชอ้าคารทีพ่กัอาศยัเป็น
โรงแรมรเิวอรไ์ซดก์รงุเทพ

บรษิทั วจิติรการคา้ จาํกดั

ซอยราชวถ 21 ถ.ราชวถ แขวง
บางยีข่นั 

เขตบางพลดั
กทม.

773

บรษิทั พงษ์พรรณ แมนชัน่
ซ.ประดพิทัธ ์23 ถ.ประดพิทัธ ์
แขวงสามเสนใน พญาไท 

โครงการพงษ์พรรณ แมนชัน่  จาํกดั
ญ

กรงุเทพมหานคร

774 โครงการพนาสนิ เพลส เฟส 2
บรษิทั ยไูนเตล็ โฮมแลนด์
 คอรป์อเรชัน่ จาํกดั

ถ.รามคาํแหง - ศรนีครนิทร ์
แขวงหวัหมาก บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

โ โ
ถ.รงัสติ-นครนายก ต.ลาํผกักดู 

775 โครงการพรธสิาร โครงการ 5 ธญับุร ีปทุมธานี

776

โครงการพรรณสริ ิคอนโดมเินียม
บรษิทั พรรณสริ ิพรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

แขวงสวนหลวง สวนหลวง 
กรงุเทพมหานคร

777 โครงการพระยาภริมย-์ชาโตว ์อนิทาวน์
บรษิทั พระยาภริมย ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.ซอยรชัดาภเิษก 13  ถ.
รชัดาภเิษก  ดนิแดง กรงุเทพฯ

ั ี ์ ์

778 โครงการพระราม 3 คอนโดมเินียม

บรษิทั อสีเทอรน์ สตาร ์
เรยีลเอสเตท จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
ยานนาวา กรงุเทพมหานคร

779

โครงการพราว รสีอรท์ แอนด ์สปา หวัหนิ
บรษิทั พราว รสีอรท์ หวั
หนิ จาํกดั

ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก หวัหนิ
 ประจวบครีขีนัธ์

บรษิทั นนัทวนั พรอ็พ หม ่8 บา้นลพิอนหวัหาร ต ศรี
780 โครงการพราสนธิ ์ปารค์วลิล ์3

บรษท นนทวน พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั

หม ู8 บานลพอนหวหาร ต.ศร
สนุทร ถลาง ภูเกต็

โครงการพฤกษา คอนโด

บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท
จาํกดั (มหาชน)

ซ.ประชาราษฎร์
บาํเพญ็ 20 ถ.ประชาราษฎร์

บาํเพญ็
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง

กทม.

781

782

โครงการพหลโยธนิ พารค์ คอนโดมเินียม
บรษิทั หว้ยแกว้ เรยีล
เอสเตท จาํกดั

109 ซ.พหลโยธนิ 14 ถ.
พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
พญาไท กรงุเทพมหานคร

โครงการพหลโยธนิคอนโดมเินียม
บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั ซ.พหลโยธนิ 37 แขวงลาดยาว 

กทม
783

โครงการพหลโยธนคอนโดมเนยม
(มหาชน) เขตจตุจกัร

กทม.

784 โครงการพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั ปรชีากรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

785 โครงการพฒันาอาคารสถานทีเ่ตม็รปูแบบตามผงั
หลกัของโรงพยาบาลอุตรดติถ์ ตาํบลท่าอฐิ เมอืง อุตรดติถ์
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โครงการพฒันาอาคารสถานทีเ่ตม็รปแบบตามผงัหลกั โรงพยาบาลพระพทธชนิ 90 ถ.ศรธีรรมไตรปิฏก  เมอืง 
786

โครงการพฒนาอาคารสถานทเตมรปูแบบตามผงหลก
โรงพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก

โรงพยาบาลพระพทุธชน
ราช พษิณุโลก

90 ถ.ศรธรรมไตรปฏก  เมอง 
พษิณุโลก

787
โครงการพฒันาอาคารสถานทีเ่ตม็รปูแบบตามผงัหลกั
โรงพยาบาลเพชรบรูณ์     เพชรบรูณ์

788

โครงการพทัยา ซติี ้รสีอรท์ บรษิทั พทัยา ซติี ้จาํกดั
ถ.พทัยากลาง 13 ต.หนองปรอื 
บางละมงุ ชลบุรี

789 โครงการพทัยา ซติี ้รสีอรท์ 2
บรษิทั พทัยา ซติี ้2005 
จาํกดั ถ.พทัยาใต ้ บางละมงุ ชลบุรี

790 โครงการพทัยา อนัเดอรว์อเตอร ์เวลิด์
บรษิทั อนัเดอรว์อเตอร ์
เวลิด ์พทัยา

รมิถ.สขุมุวทิ กม.149-150 ฝ ัง่ขวา
 ขาออกหมู ่11 ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

791

โครงการพทัยา เอา้ทเ์ลท็ มอลล์
บรษิทั พทัยา เอา้ทเ์ลท็ 
มอลล ์จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

792 โครงการพบิลูยค์อนโดวลิล์
บรษิทั สพุรรณภูมบิา้น
และทีด่นิ จาํกดั แขวงบางซื่อ บางซื่อ กรงุเทพฯ

793
โครงการพจี ี2 พระราม 9 คอนโดมเินียม บรษิทั รวยลา้นลา้น จาํกดั

ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง

กทม.
793 เขตหวยขวาง

794

โครงการพรีญา รสีอรท์
บรษิทั ชบาญา แกรนด ์1 
ภูเกต็ จาํกดั ตาํบลไมข้าว ถลาง ภูเกต็

795 โครงการเพชรบุร ี36
บรษิทั เฟรเกรนท ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่ราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี้

796

โครงการเพอรเ์ฟค พารค์ พระราม 5-บางใหญ่
บรษท พรอพเพอรต
เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) ต.บางแมน่าง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

797

โครงการเพิม่ทรพัย ์วลิล่า
บรษิทั เพิม่ทรพัยว์ลิล่า 
จาํกดั ตาํบลศรสีนุทร ถลาง ภูเกต็

798 โครงการไพรม์ เนเจอร ์วลิล่า สว่นที3่/1 บรษิทั กาล่า แพลน จาํกดั ตาํบลชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรีุ

799 โครงการฟลอรมัพารค์
บรษิทั วชัรสนิธิท์รพัย ์
จาํกดั   สาทร กรงุเทพฯ

800

โครงการฟิฟตี ้ปารค์
บรษิทั เกส็ท ์อนิน์ มิ
นิอ๊อฟฟิส บลิดลิ จาํกดั

ถ.รมิทางรถไฟสายเก่า(สาย
ปากน้ํา) สขุมุวทิ 50 แขวงพระ
โขนง คลองเตย กรงุเทพฯ

801 โครงการฟ้ืนฟูเมอืงประชานิเวศน์
ทมี คอนซลัติง้ เอน็จเินียร ์
จาํกดั

เทศบาลนิมติรเหนือ แขวง
ลาดยาว จตุจกัร กรงุเทพมหานคร

โครงการฟูลเฮาส ์ออ้มน้อย
บรษิทั ไอพซี ีแอสเซท 
จาํกดั

ต.ไรข่งิ
อ.สามพราน จ.นครปฐม
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803 ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก 
โครงการโฟรว์งิส ์พาวลิเลีย่น บรษิทั บอสตนั ปารค์ จาํกดั

ถ.ศรนครนทร แขวงหวหมาก 
บางกะปิ กรงุเทพมหานคร

804 โครงการโฟรว์งิส ์ศรนีครนิทร์ บรษิทั บอสตนั ปารค์ จาํกดั
ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหวัหมาก 
บางกะปิ กรงุเทพฯ

805 โครงการภทัรนิเวศน์ (ฉตัรไพลนิ) บรษิทั ภทัรคา้ทีด่นิ จาํกดั
หมู ่8 ต.หน้าไม ้ลาดหลุมแกว้ 
ปทุมธานี

806

โครงการภทัรศรพีฒัน์ ทาวเวอร์ บรษิทั ภทัรศรพีฒัน์ จาํกดั

ซ.พลเทพ ถ.พฒันาการ แขวง
สวนหลวง สวนหลวง  
กรงุเทพมหานคร

807 โครงการภูเกต็ ซติี ้รสีอรท์
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน) ถ.เทพกษตัร ีต.รษัฏา เมอืง ภูเกต็

808

โครงการภูผา ธารา บรษิทั ภูผา ธารา จาํกดั

หมูท่ี ่2
บา้นแหลมทองหลาง ต.ซากพง 

อ.แกลง 
จ.ระยอง

809

โครงการโภคธีรา รสีอรท์ แอนด ์สปา
บรษิทั ไทยรบัเบอรแ์คร ์
จาํกดั ต หนองทะเล เมอืง กระบี่โครงการโภคธีรา รสีอรท์ แอนด ์สปา จาํกดั ต.หนองทะเล เมอืง กระบี

810 โครงการมณีรนิทร ์เลค แอนด ์พารค์ (ระยะที ่3)
บรษิทั พรอ็พเพอรต์ี ้เพอร์
เฟ็ค จาํกดั (มหาชน) ตาํบลบางควูดั เมอืง ปทุมธานี

811 โครงการมนเทยีรทพิย ์คอนโดทาวน์ บรษิทั มหาวศิว ์จาํกดั

ซ.ขีเ้สอืใหญ่ ถ.สคุนธสวสัดิ ์
แขวงลาดพรา้ว ลาดพรา้ว 
กรงเทพฯ811 โครงการมนเทยรทพย คอนโดทาวน บรษท มหาวศว จากด กรงุเทพฯ

812

โครงการมหาวทิยาลยัมหดิล ณ กาญจนบุร ี(ระยะที ่1) มหาวทิยาลยัมหดิล
หมู ่1 และ 9 ต.ลุ่มสุม่ ไทรโยค 
กาญจนบุรี

813
โครงการมาย คอนโด ลาดพรา้ว 27

บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
สเปช จาํกดั

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.

บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้
ิ

814

โครงการมาย คอนโด สขุมุวทิ 81 (สว่นขยาย) สเปซ จาํกดั
ซ.สขุมุวทิ 81 แขวงบางจาก เขต

พระโขนง
กทม.

815

โครงการมายคอนโด สขุมุวทิ 52 (สว่นขยาย)
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้
สเปซ จาํกดั ซ.สขุมุวทิ 52 แขวงบางจาก กทม.

816 โครงการมายคอนโดลาดพรา้ว 27
บรษิทัพลสัพรอ็พเพอรต์ี ้
สเปซ จาํกดั

ถ.ลาดพรา้ว แขวงจนัทเกษม 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

817 โครงการมายคอนโดสขุมุวทิ 52 (สว่นขยาย)
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
สเปซ จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 52 แขวงบางจาก พระ
โขนง กรงุเทพฯ

818

โ โ ิ ์
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
ป ํ ั

ซ.สขุมุวทิ 81 ถ.สขุมุวทิ แขวง
โ
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โ ี ่ ิ โ์
บรษิทั วนัพลสั พรอ็พ

ป ป ิ
819

โครงการมารน่ีา รเิวอรโ์ฮม
บรษท วนพลส พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ต.บางประกง อ.บางประกง จ.ฉะเชงิเทรา

820 โครงการมารน่ีารเิวอรโ์ฮม
บรษิทั วนัพลสัพรอ็พเพอร์
ตี ้จาํกดั ต.บางปะกง บางปะกง ฉะเชงิเทรา

821

โครงการมารบีล ูเขาเต่า บรษิทั เอม็ทะเล จาํกดั
ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

822 โครงการมคิโคนอสคอนโดมเินียม หวัหนิ
บรษิทั เมเจอรด์เีวลลอ็ป
เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

823 โครงการมติรไมตร ีคอนโดมเินียม

บรษิทั ธรรมนําสขุ จาํกดั 
และบรษิทั สนุทรเรยีล
เอสเตท จาํกดั

ซ.ประชาอุทศิ 54 ถ.ประชาอุทศิ 
แขวงบางมด ทุ่งคร ุ
กรงุเทพมหานคร

824

โครงการมริาเคลิแกรนด์
บรษิทั แมจกิ เอน็เตอร์
ไพรส ์จาํกดั

ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงตลาด
บางเขน  ดอนเมอืง 
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั นิวอมิพเีรยีล โฮเตล็
 จาํกดั (มหาชน) บรษิทั 

ั ั

825 โครงการมเิลนเนียม คอมเพลก็ซ์

ศรทัธาธรรม จาํกดัและ
บรษิทั ช. ชนะอนนัต
พาณิขน์

ถ.วทิย ุแขวงปทุมวนั ปทุมวนั 
กรงุเทพฯ

826 โครงการมกุดาราบชี รสีอรท์ (สว่นขยาย)
บรษิทั มกุดาราบชี รสีอรท์
 จาํกดั ต.คกึคกั ตะกัว่ปา่ พงังา

827 บรษิทั เมโทรสตาร ์พรอ็พ827
โครงการเมโทร อเวนิว รชัโยธนิ

บรษท เมโทรสตาร พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน)

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.

828 โครงการเมโทร อเวนิว รชัโยธนิ
บรษิทั เมโทรสตารพ์รอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) รชัโยธนิ

829 โครงการเมยแ์ฟร ์โฮเทล
บรษิทั โกลเดน้แลนด ์(เมย์
แฟร)์ จาํกดั

ถ.หลงัสวน แขวงลุมพนีิ ปทุมวนั
 กรงุเทพมหานคร) ุ

830

โครงการเมสนั กรนี คอนโดมเินียม
บรษิทั โรจนะ พรอ็พเพอร์
ตี ้จาํกดั

สขุมุวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนือ 
วฒันา กรงุเทพมหานคร

831 โครงการเมอืงใหมใ่นภูมภิาค จงัหวดัเชยีงราย 1 การเคหะแหง่ชาติ   เมอืง เชยีงราย

832 โครงการแมคเคนนา
บรษิทั แมคเคนนาแลนด ์
จาํกดั

ถ.พญาไท แขวงพญาไท ราชเทวี
 กรงุเทพฯ

833

โครงการแมคเคนนา
บรษิทั แมคเคนนาแลนด์
จาํกดั

ถ.พญาไท
เขตราชเทว ี กทม.

834 โครงการแมนฮตัตัน้ ชดิลม
บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอป
เมนท ์จาํกดั

ถ.เพชรเกษม แขวงมกักะสนั ราช
เทว ีกรงุเทพมหานคร
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835 โครงการยนัศร ีกรุ๊ป
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ยนัชนิ
ก่อสรา้ง

ถ.จรญัสนิทวงศ ์ซ.68 แขวงบาง
พลดั บางพลดั กรงุเทพมหานคร

836

โครงการยิง่โอฬารบา้นสวนคลอง 12
บรษิทั โอฬารสรรพกจิ 
จาํกดั ตาํบลบงึน้ํารกัษ์ ธญับุร ีปทุมธานี

บรษิทั แอสแพค พรอ็พ
837 โครงการรม่ทองเรสซเิดนท์ เพอรต์ี ้คอรป์อเรชัน่ จาํกดั หมู ่1 ต.ท่าศาลา เมอืง เชยีงใหม่

838 โครงการรอยลั การเ์ดน้ รสีอรท์ ภูเกต็ บรษิทั ไมข้าว วลิเลจ จาํกดั
หมู ่3 บา้นสวนมะพรา้ว หาดไม้
ขาว ต.ไมข้าว ถลาง ภูเกต็

839

โครงการรอยลั เจมส ์คอนโด
ถ.ศาลายาบางเลน ต.ศาลายา 
พทุธมณฑล นครปฐม

840 โครงการรอยลั ภูเกต็ มารน่ีา (ระยะที ่2)
บรษิทั เฮอรเิทจ แอสเซท 
จาํกดั

กม.8-9 ถ.เทพกระษตัร ีต.เกาะ
แกว้ เมอืง ภูเกต็

841 โครงการรอยลั มณียา ทาวเวอร์ บรษิทั มณียา เรยีลตี ้จาํกดั
ถ.เพลนิจติ ปทมุวนั 
กรงุเทพมหานคร

842 บรษิทั มณียา ดเีวลลอป
์

ถ.เพลนิจติ
โครงการรอยลัมณียา ทาวเวอร์

เมนท์
จาํกดั

เขตปทุมวนั กทม.

843 โครงการรอยลัฮลิล ์รสีอรท์ (สว่นขยาย) บรษิทั อาร ์เอช อาร ์จาํกดั ต.สารกิา อ.เมอืง จ.นครนายก

844 โครงการระยองบชี คอนโดเทล บรษิทั เอส พานิช จาํกดั
ถ.เลยีบหาดแมร่าํพงึ ต.ตะพง 
เมอืง ระยอง844 โครงการระยองบช คอนโดเทล บรษท เอส พานช จากด เมอง ระยอง

845

โครงการระยองรเิวอรไ์ซดเ์รสซเิดนซ์
บรษิทั ศรเีมอืง เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.อดลุยธ์รรมประภาส ต.เชงิเนิน 
เมอืง ระยอง

846 โครงการรชัดา ซติี ้18
บรษิทั ศรชียั อนิเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั

ซ.รชัดาภเิษก 18 แขวงสามเสน
นอก หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

ถ.ซอย 20 มถินา แยก 13 แขวง

847 โครงการรชัดา ซติี ้18 เฟส 2
บรษิทั ศรชียั อนิเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั

ถ.ซอย 20 มถุนา แยก 13 แขวง
สามเสนนอก หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร

848

โครงการรชัดา ซติี ้18 เฟส 2
บรษิทั ศรชียั อนิเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั

ถ.ซอย 20 มถุินา แยก 13 แขวง
สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

849 โครงการรชัดาแมนชัน่ (อาคารพกัอาศยั 8 ชัน้)

บรษิทั กรองทอง 
อพารต์เมน้ท(์บางกะปิ) 
จาํกดั

ซ.อนิทามระ 47 ถ.ประชาสขุ 
แขวงดนิแดง ดนิแดง 
กรงุเทพมหานคร



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิทั แบงคค์อ็ก ไนท ์

850

โครงการรชัดา-ลาดพรา้ว คอมเพลก็ซ์

บรษท แบงคคอก ไนท 
บารซ์าร์
จาํกดั

ถ.รชัดาภเิษก แขวงลาดยาว เขต
จตุจกัร

กทม.

851

โครงการราชาซติี ้เลคไซด ์แอนด ์การเ์ดน้โฮม
บรษิทั ราชาเรยีลเอสเตท 
จาํกดั ต.ศลิา เมอืง ขอนแก่น

852 โครงการรทิซค์ารล์ตนั คอนโดมเินียม
บรษิทั ตากสนิ โฮเทล โฮล
ดิง้ส ์จาํกดั

ถ.เจรญินคร แขวงคลองตนัไทร 
คลองสาน กรงุเทพฯ

853 โครงการรมิบงึอนิน์
หา้งหุน้สว่นจาํกดั รมิบงึ
อนิน์

ถ.รอบบงึ ต.ในเมอืง เมอืง 
ขอนแก่น

854
โครงการรเีจน้ โฮม ถ.ซอยสขมวทิ 85 โครงการ 2

บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี
์ ั

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.โครงการรเจน โฮม ถ.ซอยสขุมุวท 85 โครงการ 2
เพาเวอร ์จาํกดั

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

855 โครงการรเีจน้ท ์โฮม
บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี พาว
เวอร ์จาํกดั

ซ.พหลโยธนิ 67/1 ถ.พหลโยธนิ 
แขวงอนุสาวรยี ์บางเขน 
กรงุเทพฯ

856 โครงการรเีจน้ท ์โฮม
บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี พาว
เวอร ์จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ 85 แขวงบางจาก พระ
โขนง กรงเทพฯ856 โครงการรเีจน้ท ์โฮม เวอร ์จาํกดั โขนง กรงุเทพฯ

857

โครงการรเีจน้ท ์โฮม
บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี 
เพาเวอร ์จาํกดั

ซ.โชคชยัรว่มมติร 16/27 แขวง
ลาดยาว จตุจกัร กรงุเทพฯ

858 โครงการรเีจน้ท ์โฮม
บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี 
เพาเวอร ์จาํกดั

ซ.พหลโยธนิ 67 ถ.พหลโยธนิ 
แขวงอนุสาวรยี ์บางเขน 
กรงเทพมหานคร858 โครงการรเจนท โฮม เพาเวอร จากด กรงุเทพมหานคร

859

โครงการรเีจน้ท ์โฮม

บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี 
เพาเวอร์
จาํกดั

ถ.ซอยสรรพาวธุ 2
แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

860 บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี 
โครงการรเีจน้ท ์โฮม ถนนสขุมุวทิ 85 โครงการ 2

บรษท รเจนท กรน 
เพาเวอร ์จาํกดั แขวงบางจาก พระโขนง กรงุเทพฯ

861

โครงการรเีจน้ท ์โฮม ประชาชืน่

บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี 
เพาเวอร์
จาํกดั

ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ แขวงจตุจกัร 
เขตจตุจกัร

กทม.

862

โครงการรเีจน้ท ์โฮม พหลโยธนิ 67/1

บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี 
เพาเวอร์
จาํกดั

ถ.ซอยพหลโยธนิ 67/1 แขวง
อนุสาวรยี ์เขตบางเขน

กทม.

863

โ ่ ป ์ ้ ์
บรษิทั เพชรพทิกัษ์ ดเีวลล
ป ้ ์ ํ ั

ถ.รุง่ประชา แขวงบางบาํหร ุบาง
ั
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โ ิ ์ ิ
บรษิทั อนิชาฟ เอสเตท 

ั ื ั
864

โครงการเรชซเิดนซ ์สขุมุวทิ 55
บรษท อนชาฟ เอสเตท 
จาํกดั

แขวงคลองตนัเหนือเขตวฒันา กทม.

865 โครงการเรดสินัพลาซ่า รสีอรท์ พนัวาบชี
บรษิทั พนัวาบชี พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั ตาํบลวชิติ เมอืง ภูเกต็

866

โครงการเรสซเิดน้ท ์สขุมุวทิ 55
บรษิทั อนิซาฟ เอสเตจ 
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 55 แขวงคลองตนั
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

867
โครงการโรงพยาบาล บ.ีแคร ์เมดคิอลเซน็เตอร ์สว่น
ขยาย

บรษิทั แอรพ์อรต์เนิสซิ่
งโฮม จาํกดั

ถ.พหลโยธนิ แขวงสายไหม สาย
ไหม  กรงุเทพฯ

868 โครงการโรงพยาบาล ศรสีะเกษ (ขยาย) โรงพยาบาล ศรสีะเกษ
ถ.กสกิรรม ต.เมอืงใต ้เมอืง ศรสีะ
เกษ

869

โ โ โ
ถ.กสกิรรม ต.เมอืงใต ้เมอืง ศรสีะ

โครงการโรงพยาบาล ศรสีะเกษ (ขยาย) โรงพยาบาล ศรสีะเกษ เกษ

870 โครงการโรงพยาบาล อุทยัธานี ตาํบลอุทยัใหม ่เมอืง อุทยัธานี

871 โครงการโรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ ต.ปากน้ํา เมอืง กระบี่

872

โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตยีน (สว่นขยาย)
มลูนิธแิหง่สภาครสิตจกัร
ในประเทศไทย

ถ.สลีม แขวงสรุยิวงศ ์บางรกั 
กรงุเทพมหานคร

่ ั ใ ่ ื
873 โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพจนัทบุรี บรษิทั วฒันเวช จาํกดั

ถ.ท่าหลวง ต.วดัใหม ่เมอืง 
จนัทบุรี

874 โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพตราด บรษิทั ตราดเวชกจิ จาํกดั
หมูท่ี ่1 ซ.บวัตร ีถ.สขุมุวทิ ต.วงั
กระแจะ เมอืง ตราด

875

โครงการโรงพยาบาลกรงเทพ-ตราด
1 ซ.บวัตร ีถ.สขุมุวทิ ต.วงั
กระแจะ เมอืง ตราดโครงการโรงพยาบาลกรงุเทพ-ตราด กระแจะ เมอง ตราด

876 โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพภูเกต็
บรษิทั โรงพยาบาล
กรงุเทพภูเกต็ จาํกดั

แยกสามกอง ถ.เยาวราช ต.
ตลาดใหญ่ เมอืง ภูเกต็

877 โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพภูเกต็ (สว่นขยาย)
บรษิทั โรงพยาบาล
กรงุเทพภูเกต็ จาํกดั

แยกสามกอง ถ.เยาวราช ต.นา
ใหญ่ เมอืง ภูเกต็

878 บรษิทั โรงพยาบาล 8 หมู ่2 ซ.แสงจนัทรเ์นรมติร ต.
โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพระยอง (สว่นขยาย)

บรษท โรงพยาบาล
กรงุเทพระยอง จาํกดั

8 หม ู2 ซ.แสงจนทรเนรมตร ต.
เนินพระ เมอืง ระยอง

879 โครงการโรงพยาบาลกรงุเทพหาดใหญ่
บรษิทั โรงพยาบาล
กรงุเทพหาดใหญ่ จาํกดั ถ.คลองเรยีน 1  หาดใหญ่ สงขลา

880 โครงการโรงพยาบาลกาฬสนิธุ์ โรงพยาบาลกาฬสนิธุ์   เมอืง กาฬสนิธุ์

881 บรษิทั โรงพยาบาลจฬุา กม.13 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางปลา 
โครงการโรงพยาบาลจฑุารตัน์ 3 รตัน์ จาํกดั บางพล ีสมทุรปราการ

882 โครงการโรงพยาบาลชยัปราการ
บรษิทั โรงพยาบาลชยั
ปราการ จาํกดั

ถ.ปูเ่จา้สมงิพราย ต.สาํโรงกลาง 
พระประแดง สมทุรปราการ

883 โครงการโรงพยาบาลชยัภูม-ิราม
บรษิทั โรงพยาบาลชยัภูม-ิ
ราม จาํกดั ต.ในเมอืง  เมอืง ชยัภูมิ

โ โ ่ ื
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บรษิทั เทพปญัญาธรกจิ 
885 โครงการโรงพยาบาลเชยีงใหม-่ราม 2

บรษท เทพปญญาธรุกจ 
จาํกดั ตาํบลฟ้าฮา่ม เมอืง เชยีงใหม่

886 โครงการโรงพยาบาลเทพธารนิทร ์ชัน้ที ่2 บรษิทั เทพธญัญาภา จาํกดั
ถ.พระรามที ่4 แขวงพระโขนง 
คลองเตย กรงุเทพฯ

887

โครงการโรงพยาบาลนนทเวช รตันาธเิบศร์
บรษิทั โรงพยาบาลนนทเวช
จาํกดั (มหาชน) ต บางกระสอ อ เมอืงนนทบรี จ นนทบรีโครงการโรงพยาบาลนนทเวช รตนาธเบศร จากด (มหาชน) ต.บางกระสอ อ.เมองนนทบุร จ.นนทบุร

888 โครงการโรงพยาบาลนวนคร อยธุยา (สว่นขยาย)
บรษิทั อยธุยาการแพทย ์
จาํกดั

61/9 ถ.สายเอเชยี กม.56 ต.
คลองจกิ บางปะอนิ 
พระนครศรอียธุยา

889 โครงการโรงพยาบาลนวนคร อยธุยา (สว่นขยาย)
บรษิทั อยธุยาการแพทย ์
จาํกดั

ต.คลองจกิ บางปะอนิ 
พระนครศรอียธุยา

890

โครงการโรงพยาบาลนวนครอยธุยา
บรษิทั อยธุยาการแพทน์ 
จาํกดั

ถ.สายเอเชยี ต.คอลงจกิ บางปะ
อนิ พระนครศรอียธุยา

891 โครงการโรงพยาบาลนวมนิทร ์9
บรษิทั มนีบุรกีารแพทย ์
จาํกดั แขวงมนีบร ี  กรงเทพมหานคร891 โครงการโรงพยาบาลนวมนิทร ์9 จาํกดั แขวงมนีบุร ี  กรงุเทพมหานคร

892 โครงการโรงพยาบาลน่าน ตาํบลในเวยีง เมอืง น่าน

893

โครงการโรงพยาบาลบางกอก 8 อนิเตอรเ์นชัน่แนล

บรษิทั โรงพยาบาล
บางกอก 8 อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จาํกดั

ถ.เอกชยั แขวงบางบอน บาง
บอน กรงุเทพฯ

บรษิทั ฮอสพทิอล เน็ท 8/245 ถ พระราม 2 แขวงบางมด
894 โครงการโรงพยาบาลบางกอก 9 อนิเตอรเ์นชัน่แนล

บรษท ฮอสพทอล เนท
เวริค์ จาํกดั

8/245 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด
 จอมทอง กรงุเทพมหานคร

895 โครงการโรงพยาบาลบางกอกอนิเตอร์
บรษิทั โรงพยาบาล
บางกอก อนิเตอร ์จาํกดั

ถ.เอกชยั แขวงบางบอน บาง
บอน กรงุเทพมหานคร

896

บรษิทั โรงพยาบาลบางนา
ถ.บางนา-ตราด กม.23.3 หมู ่3  
ต.บางเสาธง กิง่อ.บางเสาธง 

โครงการโรงพยาบาลบางนา 2
บรษท โรงพยาบาลบางนา
 จาํกดั

ต.บางเสาธง กงอ.บางเสาธง 
สมทุรปราการ

897
โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารกัษ์)

บรษิทั โรงพยาบาลบางนา
 จาํกดั

ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ

898 โครงการโรงพยาบาลบางนา 5 (เทพารกัษ์)
บรษิทั โรงพยาบาลบางนา
 จาํกดั

กม.11 ถ.เทพารกัษ์ ต.บางพลี
ใหญ่ บางพล ีสมทุรปราการ

899

โครงการโรงพยาบาลบาํราศนราดรู (สว่นขยาย) กรมควบคมุโรคตดิต่อ
ซ.บาํราศนราดรู ถ.ตวิานนท ์ต.
ตลาดขวญั เมอืง นนทบุรี

900 โครงการโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ รมิแมน้ํ่าเจา้พระยา   นนทบุรี

901
โครงการโรงพยาบาลพระพทุธชนิราช พษิณุโลก 
ฉบบัแกไ้ข ครัง้ที ่2

โรงพยาบาลพระพทุธชนิ
ราช พษิณุโลก

90 ถ.ศรธีรรมไตรปิฏก  เมอืง 
พษิณุโลก

โ โ ่ ิ ี ่ ํ ใ ี ื ่
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บรษิทั โรงพยาบาล ภทัร 
903 โครงการโรงพยาบาลภทัร-ธนบุรี

บรษท โรงพยาบาล ภทร 
จาํกดั ต.คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี

904 โครงการโรงพยาบาลมงกุฏระยอง
บรษิทั ระยองเฮล็ธแ์คร ์
จาํกดั

ถ.มาบยา ต.มาบตาพดุ เมอืง 
ระยอง

905

โครงการโรงพยาบาลมหาชยั 2 (สว่นขยาย)
บรษิทั เพชรเกษมเวชกจิ 
จาํกดั

ตาํบลออ้มน้อย กระทุ่มแบน 
สมทุรสาคร

906 โครงการโรงพยาบาลมหาชยั 3 บรษิทั ไทย แวล ูแคร ์จาํกดั ตาํบลมหาชยั เมอืง สมทุรสาคร

907
โครงการโรงพยาบาลแมแ่ละเดก็ ศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ
เขต 6 ขอนแก่น ตาํบลในเมอืง เมอืง ขอนแก่น

908 168/26 หมู ่4 ถ.บางนา-ตราด 

โครงการโรงพยาบาลรวมชยัประชารกัษ์
บรษิทั รวมชยัประชารกัษ์ 
จาํกดั

กม. 28-29 ต.บางบ่อ บางบ่อ  
สมทุรปราการ

909
โครงการโรงพยาบาลรอ้ยเอด็ (สว่นขยาย) อาคาร
ผูป้ว่ยพเิศษขนาด 60 เตยีง ตาํบลในเมอืง เมอืง รอ้ยเอด็

ิ ั โ ํ ั
910 โครงการโรงพยาบาลรามคาํแหง อาคาร 4 (สว่นขยาย)

บรษิทั โรงพยาบาล
รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)

ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก 
บางกะปิ กรงุเทพมหานคร

911

โครงการโรงพยาบาลวชิญเวช บรษิทั วชิญเวช จาํกดั
ถ.ตวิานนท ์ต.บางพดู ปากเกรด็
 นนทบุรี

912 โครงการโรงพยาบาลวชิญเวช บรษิทั วชิญเวช จาํกดั
ถ.ตวิานนท ์ต.บางพดู ปากเกรด็
 นนทบรี912 โครงการโรงพยาบาลวชญเวช บรษท วชญเวช จากด  นนทบุร

913
โครงการโรงพยาบาลวภิาราม สมทุรสาครสงู 9 ชัน้ 
จาํนวน 1 อาคาร

บรษิทั โรงพยาบาลวภิา
ราม จาํกดั

ถ.สมทุรสงคราม-สมทุรสาคร 
เมอืง สมทุรสาคร

914

โครงการโรงพยาบาลศรวีชิยั 2 (สว่นขยาย)
บรษิทั สายวชิยัพฒันา 
จาํกดั

แขวงหนองคา้งพล ู หนองแขม 
กรงุเทพฯ

โครงการโรงพยาบาลศรสีะเกษ (ขยายอาคารผูป้ว่ย
915

โครงการโรงพยาบาลศรส เกษ (ขยายอาคารผปูวย
และอาคารโรงครวั-โรงอาหาร) ตาํบลเมอืงใต ้เมอืง ศรสีะเกษ

916 โครงการโรงพยาบาลศคิรนิทร ์สว่นขยาย
บรษิทั โรงพยาบาลศคีริ
นทร ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.ลาซาล ถ.ศรนีครนิทร ์ บางนา
 สมทุรปราการ

917 ถ.นิพนัธส์งเคราะห ์1 เขต
เทศบาลเมอืงหาดใหญ่ หาดใหญ่

โครงการโรงพยาบาลศคิรนิทร ์หาดใหญ่ บรษิทั เจ ด ีเอส จาํกดั  สงขลา

918 โครงการโรงพยาบาลสนามจนัทร์
บรษิทั โรงพยาบาลสนาม
จนัทร ์จาํกดั ต.สนามจนัทร ์ เมอืง นครปฐม

919 โครงการโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช
โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้
ตากสนิมหาราช 295 ถ.พหลโยธนิ  เมอืง ตาก
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920 71 ถ.จกักะพาก ต.ปากน้ํา เมอืง 
โครงการโรงพยาบาลสมทุรปราการ (ขยาย)

71 ถ.จกกะพาก ต.ปากนา เมอง 
สมทุรปราการ

921 โครงการโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี
18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรยีว 
เมอืง สระบุรี

922 โครงการโรงพยาบาลสายไหม
บรษิทั โรงพยาบาลสาย
ไหม จาํกดั

ถ.เฉลมิพงษ์ แขวงสายไหม สาย
ไหม  กรงุเทพฯ

923

โครงการโรงพยาบาลสนิแพทย ์อาคาร 2 บรษิทั สนิแพทย ์จาํกดั

กม.8.5 ถ.รามอนิทรา แขวงคนั
นายาว คนันายาว 
กรงุเทพมหานคร

โ โ โ ์
บรษิทั ภูเกต็อนิเตอรเ์นชัน่ ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.วชิติ 

924 โครงการโรงพยาบาลสริโิรจน์(สว่นขยาย) แนล ฮอลปิตอล จาํกดั เมอืง ภูเกต็

925
โครงการโรงพยาบาลสขุมุวทิ บรษิทั ปิยะศริ ิจาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา

กทม.

926

โครงการโรงพยาบาลสโุขทยั (สว่นขยาย) โรงพยาบาลสโุขทยั
2/1 หมู ่5 ถ.จรดวถิถ่ีอง ต.บา้น
กลว้ย เมอืง สโุขทยั

ิ ั โ ี ั ์ ิ ี ี ี
927 โครงการโรงพยาบาลเสรรีกัษ์

บรษิทั โรงพยาบาลเสรรีกัษ์
 จาํกดั

ถ.สขุาภบิาล 2 แขวงมนีบุร ีมนี
บุร ีกรงุเทพมหานคร

928 โครงการโรงพยาบาลเอกชยั
บรษิทั เอกชยั การแพทย ์
จาํกดั

หมู ่4 ถ.เอกชยั ต.โคกขาม เมอืง
 สมทุรสาคร

929

โครงการโรงเรมเซาท ์ซ ีรสีอรท์ บรษิทั เซาทซ์รีสีอรท์ จาํกดั ตาํบลกะรน เมอืง ภเกต็โครงการโรงเรมเซาท ซ รสอรท บรษท เซาทซรสอรท จากด ตาบลกะรนู เมอง ภูเกต

930 โครงการโรงเรยีนภูเกต็ไทยหวั โรงเรยีนภูเกต็ไทยหวั
ถ.วชิติสงคราม ต.ลาดเหนือ เมอืง
 ภูเกต็

931 โครงการโรงแรม

บรษิทั ภาณุอนิเตอร ์
เนชัน่แนล เมนเนจเมนต ์
จาํกดั

755/4 ซ.วดัภคนีินาถ ถ.ราชวถิ ี
บางพลดั กรงุเทพฯุ

932

โครงการโรงแรม
บรษิทั อาคารเวสเทริน์ 
จาํกดั

ต.แมร่าํพงึ บางสะพาน 
ประจวบครีขีนัธ์

933 โครงการโรงแรม "Somerset Suwan Park View"
บรษิทั สวุรรณ เรสสเิดน้ซ 
สวที จาํกดั

9 ซ.ตน้สน ถ.เพลนิจติ แขวง
ลุมพนีิ ปทุมวนั กรงุเทพฯ

บรษิทั เดอะฮาเวน่ รสีอรท์
934 โครงการโรงแรม "The Haven Resort"  จาํกดั ถ.ชลาสมทุร  ชะอาํ

935

โครงการโรงแรม 150 หอ้ง บรษิทั ตระกลูโฆษติ จาํกดั
ซ.หวัหนิ 94 ถ.เพชรเกษม ต.หวั
หนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

936 โครงการโรงแรม 17 ชัน้
บรษิทั แปซฟิิค แมนชัน่ 
จาํกดั

แขวงบางบาํหร ุบางพลดั 
กรงุเทพมหานคร
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ถ.ราชปรารภ แขวงมกักะสนั  
937 โครงการโรงแรม 182 หอ้ง บรษิทั เดวดิสนั จาํกดั

ถ.ราชปรารภ แขวงมกกะสน  
ราชเทว ีกรงุเทพฯ

938
โครงการโรงแรม 188 หอ้ง สขุมุวทิ 10

บรษิทั นายจนั เอสเตท 
จาํกดั

ถ.ซอยสขุมุวทิ 10 แขวงคลองเตย
 เขตคลองเตย

กทม.

ถ.รามคาํแหง 15 ซ.รามคาํแหง 
15 แขวงหวัหมาก บางกะปิ 

939 โครงการโรงแรม 269 หอ้ง บรษิทั เดวดิสนั จาํกดั กรงุเทพมหานคร

940
โครงการโรงแรม 34 ชัน้ 338 หอ้ง และ อาคารจอดรถ
 (สว่นขยาย)

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 27 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองเตยเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

941

โ โโครงการโรงแรม 42 หอ้ง บรษิทั รตันาและบุตร จาํกดั ถ.ปฏกั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

942 โครงการโรงแรม 44 หอ้ง
บรษิทั วงศช์มสนิ กรุ๊ป 
จาํกดั

ถ.นเรศดาํรหิ ์ หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

943 โครงการโรงแรม 52 หอ้ง
บรษิทั ภเูกต็โฮมเซน็เตอร ์
จาํกดั ต.เชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

944 โครงการโรงแรม 7 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ บรษิทั พารค์ รอยลั จาํกดั ซ สขมวทิ 18 แขวงคลองเตย กทม944 โครงการโรงแรม 7 ชน และชนใตด้นิ 2 ชน บรษิท พารค์ รอยล จาํกด ซ.สขุมุวทิ 18 แขวงคลองเตย กทม.

945

โครงการโรงแรม ALL SEASON
บรษิทั เทท เอน็เตอรไ์พรซ้์
จาํกดั

ถ.พหลโยธนิ
ซอย 3 แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท 
กทม.

บรษิทั บานไมร่โ้รย ต ราชาเทวะ บางพล ี
946 โครงการโรงแรม Amaranth

บรษท บานไมรโูรย 
สวุรรณภูม ิจาํกดั

ต.ราชาเทวะ บางพล 
สมทุรปราการ

947

โครงการโรงแรม Ambassador Palace กองทุนรวมไทยมวิเรเนียม
ซ.สขุมุวทิ 11 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

948

โครงการโรงแรม Ambassador Palace ของกองทุน
รวมไทยมลิเลนเนียม

บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนรวม วรรณ จาํกดั

แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันา กทม.
ุ

949 โครงการโรงแรม Chateau De Bangkok
บรษิทั รว่มฤด ีเอสเตท 
จาํกดั

ซ.รว่มฤด ี1 ถ.เพลนิจติ แขวง
ลุมพนีิ ประทุมวนั กรงุเทพฯ

950
โครงการโรงแรม Chateau De Bangkok

บรษิทั รว่มฤด ีเอสเตท 
จาํกดั

แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กทม.

โครงการโรงแรม CITADINES BANGKOK บรษิทั บทูคิ แอสเซท็ส ์ ซ.สขุมุวทิ 23 แขวงคลองเตย
951 SUKHUMVIT ASOKE จาํกดั เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

952 โครงการโรงแรม Gumeirah Private Island     ภูเกต็

953

โครงการโรงแรม Holiday Inn Express Siam
สาํนกังานพระคลงัขา้งที่
สาํนกัพระราชวงั

ถ.พระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขต
ปทุมวนั

กทม.
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บรษิทั ฟีนาเทก็ซ ์อนิเตอร์ ซ.สขมวทิ 11 ถ.สขมวทิ  วฒันา 
954 โครงการโรงแรม IBIS FENIX HOTEL

บรษท ฟนาเทกซ อนเตอร
เนชัน่แนล จาํกดั

ซ.สขุมุวท 11 ถ.สขุมุวท  วฒนา 
กรงุเทพฯ

955 โครงการโรงแรม Long Beach Hotel บรษิทั ทรายมณี จาํกดั 5 ต.นาเกลอื บางละมงุ ชลบุรี

956

โครงการโรงแรม Metropolitan
บรษิทั ซไีซด ์พรอ็พเพอร์
ตีส้ ์จาํกดั

ถ.สาทรใต ้ สาทร 
กรงุเทพมหานคร

957 โครงการโรงแรม Nova Plaza Hotel บรษิทั โนวา พลาซ่า จาํกดั ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

958 โครงการโรงแรม Nova Plaza Hotel บรษิทั โนวาพลาซ่า จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

959

โครงการโรงแรม Renaissance ภูเกต็
บรษิทั ซคีอน โฮเทล็ 
แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั ต.ไมข้าว ถลาง ภูเกต็

960 โครงการโรงแรม WEST SANDS RESORT
บรษิทั ซซีดี ีโฮเทล็ แอนด ์
รสีอรท์ จาํกดั ต.ไมข้าว ถลาง ภูเกต็

961 โครงการโรงแรม กะตะ ปาลม์ รสีอรท์ เฟส 2
บรษิทั กะตะปาลม์ รสีอรท์
 จาํกดั หมู ่3 ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

962

โครงการโรงแรม แกรนด ์เซน็ทรลั จอมเทยีน
บรษิทั แกรนด ์เซน็ทรลั 
จอมเทยีน จาํกดั

ถ.หาดจอมเทยีน ต.หนองปรอื 
บางละมงุ ชลบุรี

963
โครงการโรงแรม เค.พ.ีเค โฮเตล็

บรษิทั บลิเลยีนคอนโด 
จาํกดั

ต.สาํนกัขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
963 จากด

964 โครงการโรงแรม เค.พ.ีเค โฮเทล็
บรษิทั บลวิเลยีนคอนโด 
จาํกดั ต.สาํนกัขาม สะเดา สงขลา

965

โครงการโรงแรม ชวีา กะตะ รสีอรท์
บรษิทั ชวีา กะตะ รสีอรท์ 
จาํกดั

68/42 หมู ่2 ถ.เกศขวญั ต.กะรน 
เมอืง ภูเกต็

์ บรษิทั อาํมาด๊าส คอร์

966
โครงการโรงแรม แชมป์ พทัยา (สว่นขยาย)

บรษท อามาดาส คอร
ปอเรชนั จาํกดั

เมอืงพทัยา จ.ชลบุรี

967 โครงการโรงแรม ซวีวิปา่ตอง เฟส 2 ตาํบลปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

968
โครงการโรงแรม เซน็ทรลั พทัยา

บรษิทั ลชีวัร ์ฮอลเิดย ์
ปารค์ จาํกดั

ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบุรี

บรษิทั แมร่าํพงึการเ์ดน้ 
969 โครงการโรงแรม ดเิอมเมอรลัด ์บชี รสีอรท์

บรษท แมราพงการเดน 
บชี จาํกดั ต.ตะพง เมอืง ระยอง

970 โครงการโรงแรม เดอะ เจ เค โฮเตล็ บรษิทั เจ เค ธรุกจิ จาํกดั หมู ่1 ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

971 โครงการโรงแรม เดอะซติี ้ศรรีาชา - ศรรีาชา ชลบุรี

972 โครงการโรงแรม ททีอีนิน์
บรษิทั ธนกร อพารท์เมน้ท์
 จาํกดั หมู ่1 ต.บางกะด ีเมอืง ปทุมธานี

973 โครงการโรงแรม เทวราชธารรนิ บรษิทั เทวราชธารรนิ จาํกดั

หมู ่10 ต.กระมงั 
พระนครศรอียธุยา 
พระนครศรอียธุยา

974

โครงการโรงแรม ปา่ตองลอดจ ์ฮอลเิดย์
บรษิทั ปา่ตองลอดจ ์ฮอลิ
เดย ์จาํกดั ถ.พระบารม ีต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

บรษิท ับ.ีโอ.ภเกต็ไวทบ์ชี 
975 โครงการโรงแรม ภูเกต็ ซนิีธ บชี โฮเตล็

บรษท บ.โอ.ภูเกตไวทบช 
จาํกดั ตาํบลสาค ูถลาง ภูเกต็

976 โครงการโรงแรม ภูเกต็ ซนิีธ บชี โฮเตล็ (ขยาย)
บรษิทั บ.ีโอ.ภูเกต็ไวทบ์ชี 
จาํกดั ต.สาค ูถลาง ภูเกต็

977 บรษิทั ศนูยก์ารศกึษาและ
การบรหิารสหเทคโนโลย ี

โครงการโรงแรม ยนิูเทค จาํกดั     ประจวบครีขีนัธ์

978

โครงการโรงแรม รอยลั แบงคอก โฮเตล็ โครงการสา
ธร สแควร์

บรษิทั นอรท์ สาธร เรยีลตี้
 จาํกดั

แขวงสลีม เขตบางรกั กทม.

979
โครงการโรงแรม รดิเจส รอยลั ปารค์ บชี รสีอรท์ 
(สว่นขยาย)

บรษิทั ภทัรบชี รสีอรท์ 
จาํกดั

หาดบางเทา ต.เชงิทะเล ถลาง 
ภูเกต็

980

โครงการโรงแรม ลาํพนูธานี
บรษิทั ทราเวล แอนด ์คอน
เฟอเรนซ ์จาํกดั ตาํบลเวยีงยอง เมอืง ลาํพนู

981 โครงการโรงแรม อนัดามนั ฮอลเิดย ์รสีอรท์
บรษิทั กระบี ่คอทเทจ 
จาํกดั ตาํบลหนองทะเล เมอืง กระบี่

982 โครงการโรงแรม อาร ์เค นิจโิกะ โฮเตล็ บรษิทั อาร ์เค นิจโิกะ จาํกดั ตาํบลวงัดง้ เมอืง กาญจนบรี982 โครงการโรงแรม อาร ์เค นิจโิกะ โฮเตล็ บรษิทั อาร ์เค นิจโิกะ จาํกดั ตาํบลวงัดง้ เมอืง กาญจนบุรี

983

โครงการโรงแรม อุบลบุรี
บรษิทั วรพงษ์ รเิวอร ์
พารค์ จาํกดั

ถ.เทศบาล 82 ต.วารนิชาํราบ วา
รนิชาํราบ อุบลราชธานี

984 โครงการโรงแรมกมล แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์
บรษิทั กมล แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส ์จาํกดั ถ.ทววีงศ ์ต.ปา่ตอง กระทู ้ภูเกต็

หา้งหน้สว่นจาํกดั โอเชีย่น
985 โครงการโรงแรมกมลาบชี โฮเทล

หางหนุสวนจากด โอเชยน
 รสีอรท์ หมู ่3 ต.กมลา กะทู ้ภูเกต็

986

โครงการโรงแรมกมลารสีอรท์
บรษิทั ภูเกต็พฒันา
ทรพัยากร จาํกดั ต.กมลา กะทู ้ภูเกต็

987 โครงการโรงแรมกระบี ่เนชัน่แนล พารค์ รสีอรท์
บรษิทั กระบี ่เนชัน่แนล 
พารค์ รสีอรท์ จาํกดั ต.อ่าวนาง เมอืง กระบี่

988 โครงการโรงแรมกระบีซ่ติีโ้ฮเตล็ แอนด ์รสีอรท์ ตาํบลปากน้ํา เมอืง กระบี่

989

โครงการโรงแรมกระบีร่สีอรท์โฮเตล็ จงัหวดักระบี่
บรษิทั เอม็ บ ีเค โฮเตล็ 
แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั

หมู ่2 บา้นคลองมว่ง ต.หนอง
ทะเล เมอืง กระบี่

990 โครงการโรงแรมกรนีเวริล์ ฮอทสปรงิ รสีอรท์
6 บา้นหนิดาด ต.หนิดาด ผาภูม ิ
กาญจนบุรี

991 โครงการโรงแรมกะตะบุรรีสีอรท์ บรษิทั กะตะธานี จาํกดั
หาดกะตะน้อย ต.กะรน เมอืง 
ภูเกต็

992

โครงการโรงแรมกะรนเวล รสีอรท์
หา้งหุน้สว่นจาํกดั กะรน
เวลรสีอรท์ ถ.ปฏกั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

โครงการโรงแรมการเ์ดน้ ครฟิ รสีอรท์ แอนด ์สปา 
่

บรษิทั การเ์ดน้ ครฟิพารค์
ํ ั

ซ.นาเกลอื 16 ต.นาเกลอื บางละ
ี
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บรษิทั โรงแรมการเ์ดน้ววิ 
994 โครงการโรงแรมการเ์ดน้ววิ เบตง

บรษท โรงแรมการเดนวว 
เบตง จาํกดั - เบตง ยะลา

995

โครงการโรงแรมการนิ บรษิทั โรงแรมการนิ จาํกดั
37 ถ.วฒันานุวงศ ์ต.หมากแขง้ 
เมอืง อุดรธานี

996 โครงการโรงแรมกนิร ีเฮา้ส์
บรษิทั บ.ีเอล็.เอช.เทรด็ดิง้
 จาํกดั

ถ.สวุรรณศร ต.เมอืงเก่า กบนิทร์
บุร ีปราจนีบุรี

997 โครงการโรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กะรน ภูเกต็ บรษิทั กะรนววิ จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

998

โครงการโรงแรมแกรนดป์ารค์
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศรี
บุรนิทร์

ถ.ปากนคร ต.คลงั  เมอืง 
นครศรธีรรมราช

999 โครงการโรงแรมโกลเดน้บชี รสีอรท์ นายเตมิศกัดิ ์จวิวฒุพิงศ์ หมู ่2 ต.อ่าวนาง เมอืง กระบี่

โ โ
44/2 ถ.นิมมานเหมนิทร ์ต.สเุทพ 

ใ1000 โครงการโรงแรมขนาด 153 หอ้ง บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั เมอืง เชยีงใหม่

1001

โครงการโรงแรมขนาด 28 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้
บรษิทั เจนคระ พฒันาทีด่นิ
จาํกดั

ถ.เจรญิราษฎร ์แขวงบางโคล่ 
เขตบางคอแหลม

กทม.

1002 โครงการโรงแรมขนาด 28 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้
บรษิทั เจนคระพฒันาทีด่นิ
 จาํกดั

ถ.เจรญิราษฎร ์แขวงบางโคล่ 
บางคอแหลม กรงเทพฯ1002 โครงการโรงแรมขนาด 28 ชนั และชนัใตด้นิ 1 ชนั  จาํกดั บางคอแหลม กรงุเทพฯ

1003 โครงการโรงแรมคลบั เมดเิตอรร์าเน
บรษิทั ฮอลเิดยว์ลิเลจเจส 
(ประเทศไทย) จาํกดั ตาํบลกะรน เมอืง ภูเกต็

1004

โครงการโรงแรมคอทยารด์โดยแมรอิอทภูเกต็หาดปา่
ตอง

บรษิทั เดซตเินชัน่พรอ็พ
เพอรต์ี ้(ทรอปิคาน่า) จาํกดั ซ.รว่มใจ ต.ปา่ตอง กะท ้ภเกต็ตอง เพอรต (ทรอปคานา) จากด ซ.รวมใจ ต.ปาตอง กะท ูภูเกต

1005 โครงการโรงแรมคอรต์ยารด์ กรงุเทพ
บรษิทั เอราวณั ราชดาํร ิ
จาํกดั     กรงุเทพมหานคร

1006 โครงการโรงแรมคอรลับชี
บรษิทั Siam Lodge Grop
 of Hotels จาํกดั 104 หมู ่4 ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1007 บรษิทั คนัทร ี(ประเทศ หมู ่1 ต.บางปะกง บางปะกง 
โครงการโรงแรมคนัทร ีมารนีา ฮลิตนั

บรษท คนทร (ปร เทศ
ไทย) จาํกดั

หม ู1 ต.บางป กง บางป กง 
ฉะเชงิเทรา

1008 โครงการโรงแรมคาราน่ี อยธุยา
บรษิทั รงัสติ พรอสเพอร ์
เอสตท จาํกดั

ถ.โรจนะ ต.ธนู อุทยั 
พระนครศรอียธุยา

1009 โครงการโรงแรมเคป เซยีนนา ภูเกต็
บรษิทั พาราไดซ ์บชี 
กมลา จาํกดั

ถ.ลาย-ินาคาเล ต.กมลา กะทู ้
ภูเกต็

1010 โครงการโรงแรมจอมเทยีนปาลม์บชี โฮเตล็ แอนด ์รี
สอรท์

บรษิทั เกยีรตผิล จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.เลยีบหาดนาจอมเทยีน ต.
หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

1011 โครงการโรงแรมชมุพรคาบาน่า รสีอรท์
บรษิทั ชมุพรคาบาน่า 
จาํกดั ต.สะพล ีปะทวิ ชมุพร

โ โ ั ้ ี ์
บรษิทั บา้นฉาง แลนด ์

์ ์ ํ ั ํ ้
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1013 โครงการโรงแรมเชอราตนั รเิวอรแ์คว ตาํบลท่ามะขาม เมอืง กาญจนบุรีโครงการโรงแรมเชอราตน รเวอรแคว ตาบลทาม ขาม เมอง กาญจนบุร

1014
โครงการโรงแรมแชงกร-ีลา โฮเตล็ เชยีงใหม ่สว่น
ขยาย

บรษิทั แชงกร-ีลา โฮเตล้ 
จาํกดั (มหาชน)

ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน เมอืง 
เชยีงใหม่

1015 โครงการโรงแรมแชมป์พทัยา (สว่นขยาย)
บรษิทั อมัมาด๊าสคอรป์ปอ
เรชัน่ จาํกดั   เมอืง ชลบุรี

1016

โครงการโรงแรมโชคเศรษฐี บรษิทั โชคนาบุญ จาํกดั ตาํบลธนู อุทยั พระนครศรอียธุยา

1017 โครงการโรงแรมซมัเมอรเ์ซท็ เลคพอยท์ กองทุนรวมสนิทรพัยไ์ทย 2
ซ.สขุมุวทิ 16 ถ.รชัดาภเิษก 
แขวงคลองเตย วฒันา กรงุเทพฯ

1018 โครงการโรงแรมซลิเวอร ์แซนด ์ชะอาํ
บา้นบ่อพทุรา ต.ชะอาํ ชะอาํ 
เพชรบุรี

1019

โครงการโรงแรมซ ีซนั แซนดเ์กสเฮาส์ นายสโรช ตนัตพิพิฒันเสรี
ถ.ราษฏรอุ์ทศิ 200 ปี ต.ปา่ตอง 
กะทู ้ภูเกต็

1020 โครงการโรงแรมเซน็ทรลักระบีเ่บย ์รสีอรท์ ตาํบลอ่าวนาง เมอืง กระบี่

1021 โครงการโรงแรมเซน็ทรลัพทัยา
บรษิทั ลชีวัร ์ฮอลเิดย ์
พารค์ จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

1022 ิ ั โ ็ ั ี่ ป ั1022

โครงการโรงแรมเซน็ทรลัเวลิด์
บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั
เวลิด ์จาํกดั

ถ.พระรามท ี1 แขวงปทุมวนั 
ปทุมวนั กรงุเทพมหานคร

1023 โครงการโรงแรมเซาทซ์ ีรสีอรท์ บรษิทั เซาทซ์รีสีอรท์ จาํกดั ตาํบลกะรน เมอืง ภูเกต็

1024 โครงการโรงแรมเฌอ
บรษิทั จสิประพจัน์ ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบรี1024 โครงการโรงแรมเฌอ อปเมนท จากด ต.ชะอา ชะอา เพชรบุร

1025 โครงการโรงแรมณุศาศริ ิพทัยา บรษิทั ณุศาศริกิรุ๊ป จาํกดั   เมอืง ชลบุรี

1026 โครงการโรงแรมดาวเรอืงฮลิล์
บรษิทั โกรจ์ริโิน คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั ถ.นาใน ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1027 โครงการโรงแรมด ิโอเชีย่น หวัหนิ
บรษิทั โอเชีย่น พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.หวัหนิ 5 ต.หวัหนิ หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

1028

โครงการโรงแรมดโิอเชีย่น สมยุ
บรษิทั เวลิด ์เลชเชอร ์คลบั
 จาํกดั

รมิทางหลวงหมายเลข 4169 กม.
34+100 บ่อผดุ ต.บ่อผดุ เกาะส
มยุ สรุาษฏรธ์านี

1029 โครงการโรงแรมเดอะ รอยลั พาราไดส ์(สว่นขยาย) บรษิทั เอ.อาร.์โฮลดิง้ จาํกดั ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1030 โครงการโรงแรมเดอะ รอยลัรเิวอรเ์พลส ตาํบลตลาด เมอืง จนัทบุรี

1031

โครงการโรงแรมเดอะ แอสคอท
บรษิทั สาธร ทรพัยส์นิ 
จาํกดั

ถ.สาทรใต ้ใกลแ้ยกสาทร-
นราธวิาสราชนครนิทร ์สาทร 
กรงุเทพมหานคร

โ โ ี ์ ี ์
บรษิทั เดอะกรนีพารค์ รี

์ ํ ั ่ ื ี
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496 หม ่10 ต.หนองปรอื บางละ
1033 โครงการโรงแรมไดมอน บชี

496 หม ู10 ต.หนองปรอ บางละ
มงุ ชลบุรี

1034

โครงการโรงแรมไดมอนด ์ครฟิ รสีอรท์ (เฟส 4) บรษิทั ไดมอนด ์คลฟิ จาํกดั
284 ถ.พระบารม ีต.ปา่ตอง กะทู้
 ภูเกต็

1035
โครงการโรงแรมไดมอนด ์คอทเทจ รสีอรท์ (สว่น
ขยาย)

บรษิทั ไดมอนด ์คอทเทจ 
รสีอรท์ จาํกดั 6 ถ.กะรน ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1036 โครงการโรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า
บรษิทั หาดทอง 
(หาดใหญ่) จาํกดั ต.มะขามเตีย้ เมอืง สรุาษฏรธ์านี

1037

โครงการโรงแรมถาวร เบย ์รสีอรท์
บรษิทั เจรญิชนะ (1986) 
จาํกดั - กะทู ้ภูเกต็

1038 โครงการโรงแรมทรอปิคอลการเ์ดน้ รสีอรท์ บรษิทั กาญจนาลยั จาํกดั ถ.ปฏกั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

โ โ ์ ์1039 โครงการโรงแรมทาวน์ อนิ ทาวน์ ถ.พทัยากลาง  เมอืง พทัยา

1040

โครงการโรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
บรษิทั โรงแรมท่าอากาศ
ยานสวุรรณภูม ิจาํกดั   บางพล ีสมทุรปราการ

1041 โครงการโรงแรมททีอีนิน์
บรษิทั ท ีเอ แอนด ์อ ี
คอนซลัแตนส ์จาํกดั หมู ่1 ต.บางกะด ีเมอืง ปทุมธานี

1042 โครงการโรงแรมทีพ่กัอาศยั สตารค์รซ ตาํบลวชิติ เมอืง ภเกต็1042 โครงการโรงแรมทพีกัอาศยั สตารค์รซู ตาํบลวชิติ เมอืง ภูเกต็

1043 โครงการโรงแรมไทแพน โฮเตล็ บรษิทั แกรนนีย ์กสู จาํกดั ถ.ปฏกั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1044 โครงการโรงแรมธนาปา่ตอง บรษิทั เตม็ธนา จาํกดั ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1045 โครงการโรงแรมธารา ปารค์ววิ
นายสมเกยีรต ิ บุญชนะ
ววิฒัน์ หมู ่7 ต.ไสไทย เมอืง กระบี่

10461046

โครงการโรงแรมธาราปา่ตอง บชี รสีอรท์ (สว่นขยาย) บรษิทั ธาราปา่ตอง จาํกดั ถ.สวสัดริกัษ์ ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1047 โครงการโรงแรมนครพนมรเิวอรว์วิ บรษิทั มจีติ จาํกดั
ถ.สนุทรวจิติร ต.ในเมอืง เมอืง 
นครพนม

1048 โครงการโรงแรมนครสวรรคธ์านี บรษิทั ทองเตมิ จาํกดั
ถ.มาตุล ีต.ปากน้ําโพ เมอืง 
นครสวรรค์

1049

โครงการโรงแรมโนโวเทลรมิเพระยอง
บรษิทั โรงแรมรมิเพระยอง
 จาํกดั

4/5 ถ.สายเพ-แกลง-กรํ่า ต.ซาก
พง แกลง ระยอง

1050 โครงการโรงแรมในหาน รสีอรท์
บรษิทั โรงแรมในหาน รี
สอรท์ จาํกดั หมู ่1 ต.ราไวย ์เมอืง ภูเกต็

ซ.รว่มฤด ี แขวงลุมพนีิ ปทุมวนั 
1051 โครงการโรงแรมบลสิส ์โฮเทล (สว่นขยาย) บรษิทั ทบัทมิทร จาํกดั กรงุเทพฯ

1052 โครงการโรงแรมบนัยนั ทร ีรสีอรท์ เปลีย่นแปลงผงั
โครงการระยะที ่1 และขยายระยะที ่2

บรษิทั ลากนู่า บนัยนั ทร ี
จาํกดั ตาํบลเชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

1053 โครงการโรงแรมบางเทาบชี รสีอรท์
บรษิทั ภูเกต็พฒันา
ทรพัยากร จาํกดั

หมุ ่2 หาดบางเทา ต.เชงิทะเล 
ถลาง ภูเกต็
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บรษิทั ลากนา บชีคลบั 
1054 โครงการโรงแรมบางเทาบชี รสีอรท์

บรษท ลากนูา บชคลบ 
จาํกดั ตาํบลเชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

1055 โครงการโรงแรมบา้นตน้ไทร นายอนวชั พรีไพโรจน์ ถ.นาใน ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1056 โครงการโรงแรมบ ีพ ีสมหิลาบชี โฮเตล็
บรษิทั บ ีพ ีสมหิลาบชี 
โฮเตล็ จาํกดั ถ.ราชดาํเนินนอก เมอืง สงขลา

บรษิทั บ ีรสีอรท์ กรุ๊ป ถ.พระบารม-ีทววีงศ ์ต.ปา่ตอง 
1057 โครงการโรงแรมบ ีเลยต์อง

ุ
จาํกดั กะทู ้ภูเกต็

1058

โครงการโรงแรมเบตงซติี ้พลาซ่า (สว่นขยาย)
บรษิทั เบตงซติี ้พลาซ่า 
จาํกดั ถ.ธรรมวถิ ีต.เบตง เบตง ยะลา

1059 โครงการโรงแรมเบยช์อร ์รสีอรท์ (สว่นขยาย)
บรษิทั เบยช์อร ์รสีอรท์ 
แอนด ์สปา จาํกดั

ถ.ราษฏรอุ์ทศิ 200 ปี ต.ปา่ตอง 
กะทู ้ภูเกต็

1060 โครงการโรงแรมเบยเ์ชอร ์รสีอรท์
บรษิทั ปา่ตองเบยช์อร ์
จาํกดั

ถ.ราษฏรอุ์ทศิ 200 ปี ต.ปา่ตอง 
กะทู ้ภูเกต็

1061

โครงการโรงแรมโบทลากนู รสีอรท์
บรษิทั เควายสนิทรพัย ์
จาํกดั ตาํบลเกาะแกว้ เมอืง ภูเกต็

1062 โครงการโรงแรมปา่ตองลอดจ์
บรษิทั ปา่ตองลอดจ ์โฮเตล็
 จาํกดั 5 ตาํบลปา่ตอง กะท ้ภเกต็1062 โครงการโรงแรมปาตองลอดจ์  จาํกดั 5 ตาํบลปาตอง กะทู ้ภูเกต็

1063 โครงการโรงแรมแปซฟิิค ไอรแ์ลนด ์คลบั ตาํบลเชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

1064

โครงการโรงแรมแปซฟิิค ไอรแ์ลนด ์คลบั
บรษิทั ลากนู่า บชีคลบั 
จาํกดั - - ภูเกต็

1065 โครงการโรงแรมผึง้หวาน โฮเตล็
บรษิทั ผึง้หวาน-กาญจน์ 
จาํกดั

หมู ่2 ต.ท่ามะขาม เมอืง 
กาญจนบรี1065 โครงการโรงแรมผงหวาน โฮเตล จากด กาญจนบุร

1066
โครงการโรงแรมพริน้เซสซวีวิรสีอรท์ แอนด ์สปา 
จงัหวดัภูเกต็

บรษิทั พริน้เซสซวีวิรสีอรท์
 แอนด ์สปา จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1067

โครงการโรงแรมพทัยาคราวน์ บรษิทั สขุมุวทิคราวน์ จาํกดั
ซ.พทัยา 1 ถ.พทัยาเหนือ ต.
หนองปรอื เมอืง ชลบุรี

1068 โครงการโรงแรมพทัยาเซน้เตอร์ นายหมืน่ชยั  พานิชภกัดี ตาํบลหนองปรอื บางละมงุ ชลบุรีุ ุ

1069 โครงการโรงแรมพทัยาบชี คอนโดทาวน์
บรษิทั หาดทรายสวนตาล 
จาํกดั

436/21 ถ.เลยีบชายหาด ปาก
ซอย 1  พทัยาเหนือ ชลบุรี

1070

โครงการโรงแรมพารากอน ปา่ตอง
บรษิทั ปา่ตองสนิทรพัย ์
จาํกดั ถ.พระบารม ีต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

บรษิทั พาวลิเลีย่ม ควนีส์
1071 โครงการโรงแรมพาวลิเลีย่น ควนีสเ์บย์ เบย ์จาํกดั ต.อ่าวนาง เมอืง กระบี่

1072 โครงการโรงแรมพาวเีลีย่น รมิแคว รสีอรท์
บรษิทั โรงแรมรเิวอรไ์ซด ์
พาวเีลีย่น จาํกดั ตาํบลวงัดง้ เมอืง กาญจนบุรี

1073

โครงการโรงแรมพมิาน บรษิทั มิง่เมอืง จาํกดั ต.นครสวรรคต์ก เมอืง นครสวรรค์

โ โ ี ิ ์ ็ ิ ั ็ ํ ั ป ั ื ็
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นายประเสรฐิ ภญิโญธรรม
1075 โครงการโรงแรมพซี ลากนู่า รสีอรท์

นายประเสรฐ ภญโญธรรม
โนทยั ต.อ่าวนาง เมอืง กระบี่

1076

โครงการโรงแรมเพชรรตัน์ การเ์ดน้ท ์โฮเตล็
บรษิทั โรงแรมเพชรรตัน์ 
จาํกดั

ถ.คชพลายกุต ์ต.เหนือเมอืง 
เมอืง รอ้ยเอด็

1077 โครงการโรงแรมเพริล์ วลิเลจ (สว่นขยาย) บรษิทั เพริส์ วลิเลจ จาํกดั ต.สาค ูถลาง ภูเกต็

1078 โครงการโรงแรมไพศริ ิชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี นายไพบรูณ์ พรสมบรูณ์ศริิ ถ.รว่มจติต ์ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

1079 โครงการโรงแรมฟอรเ์วริด์ การเ์ดน้ ตาํบลหากทนง เมอืง อุทยัธานี

1080 โครงการโรงแรมฟอเรสต ์ฮลิล ์คนัทรคีลบั
บรษิทั เจตภาคย์
การเกษตร จาํกดั

195 หมู ่3 ถ.มติรภาพ ต.
มติรภาพ มวกเหลก็ สระบุรี

โ โ ์ ์ ์
โรงแรมเฟลกิซ ์รเิวอรแ์คว 

์1081 โครงการโรงแรมเฟลกิซ ์รเิวอรแ์คว รสีอรท์ รสีอรท์     กาญจนบุรี

1082

โครงการโรงแรมเฟลกิซก์ะรนววิพอยต ์(ภูเกต็)
บรษิทั โรงแรมเฟลกิซก์ะ
รนววิพอยต ์จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1083 โครงการโรงแรมเฟลกิซก์ะรนววิพอยต ์(ภูเกต็)
บรษิทั โรงแรมเฟลกิซก์ะ
รนววิพอยต ์จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

ิ ั ็ โ ้ ์ ์ ิ ป่ ้
1084 โครงการโรงแรมภูเกต็ โกลเดน้แลนด์

บรษิทั ภูเกต็โกลเดน้แลนด์
 จาํกดั

ถ.ราษฏรอุ์ทศิ ต.ปา่ตอง กะทู ้
ภูเกต็

1085

โครงการโรงแรมภูเกต็ อาเคเดยี (สว่นขยาย)
บรษิทั พพีซี ีเอนเตอร์
ไพรส้ จาํกดั 78/2 ถ.ปฏกั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1086 โครงการโรงแรมเมธาวลยั บรษิทั เมธาวลยั จาํกดั - - เพชรบุรี

1087 โครงการโรงแรมแมโ่ขงรอยลั บรษิทั แมโ่ขง รอยลั จาํกดั ตาํบลกวนวนั เมอืง หนองคาย1087 โครงการโรงแรมแมโขงรอยล บรษท แมโขง รอยล จากด ตาบลกวนวน เมอง หนองคาย

1088 โครงการโรงแรมแมโ่ขงรอยลั บรษิทั แมโ่ขง รอยลั จาํกดั ตาํบลกวนวนั เมอืง หนองคาย

1089 โครงการโรงแรมแมน้ํ่า
2074 ถ.เจรญิกรงุ แขวงวดัพระ
ยาไกร ยานนาวา กรงุเทพฯ

1090 โครงการโรงแรมแมน้ํ่าโขงแกรนดว์วิ นายสนุทร  ตัง้ตรงจติร
ถ.สนุทรวจิติร เมอืงนครพนม 
นครพนมุ

1091

โครงการโรงแรมรอยลั คลาสสคิ
บรษิทั ซมัเมอร ์การเ์ดน
ลอดจ ์จาํกดั

129/16 ถ.พทัยากลาง ต.หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบุรี

1092 โครงการโรงแรมรอยลั จอมเทยีน รสีอรท์
บรษิทั เกยีรตผิล จาํกดั 
(มหาชน) หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

ถ.สขุมุวทิ ซ. 5 แขวงคลองเตย
1093 โครงการโรงแรมรอยลั เบญจา พาเลซ บรษิทั นําเกยีรต ิจาํกดั เหนือ คลองเตย กรงุเทพฯ

1094 โครงการโรงแรมรอยลั รเิวอรแ์คว รสีอรท์ แอนด ์
โฮเตล็ บรษิทั รเิวอรแ์คว จาํกดั

รมิแมน้ํ่าแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม 
เมอืง กาญจนบุรี

1095
โครงการโรงแรมรอยลั รเิวอรแ์คว รสีอรท์ แอนด ์
โฮเตล็ บรษิทั รเิวอรแ์คว จาํกดั

รมิแมน้ํ่าแควใหญ่ ต.ท่ามะขาม 
เมอืง กาญจนบุรี
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บรษิทั เจา้พระยา รสีอรท์ ถ.เจรญินคร แขวงสาํเหร ่คลอง
1096 โครงการโรงแรมรอยลัการเ์ดนท ์รเิวอรไ์ซด์

บรษท เจาพระยา รสอรท 
จาํกดั

ถ.เจรญนคร แขวงสาเหร คลอง
สาน กรงุเทพฯ

1097 โครงการโรงแรมรอยลัการเ์ดน้วลิเลจหวัหนิ (สว่น
ขยาย) บรษิทั หวัหนิวลิเลจ จาํกดั

43/1 ถ.เพชรเกษม  หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

1098 โครงการโรงแรมรอยลัทรนิ พาเลซ นางสาวกชกร อาคม ตาํบลหนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

บรษิทั บางเทารอยลัปารค์ 
1099 โครงการโรงแรมรอยลัปารค์บชี รสีอรท์ รสีอรท์ จาํกดั ตาํบลเชงิทะเล ถลาง ภูเกต็

1100

โครงการโรงแรมราชศุภมติร
บรษิทั อาร ์เอส โฮเตล็ 
จาํกดั ถ.แสงชโูต เมอืง กาญจนบุรี

1101
โครงการโรงแรมราชาวด ีรเิวอรแ์คว รสีอรท์ แอนด ์
สปา (สว่นขยาย)

บรษิทั ราชาวด ีบตูกิ 
โฮเตล็ จาํกดั

หมู ่3 ต.ท่ามะขาม เมอืง 
กาญจนบุรี

1102 โครงการโรงแรมรามาดา พทัยาบชีรสีอรท์
429 หมู ่9 ซ.นิภา ถ.พทัยาสาย 2
 ต.หนองปรอื เมอืงพทัยา ชลบุรี

1103 โครงการโรงแรมรชิมอนด ์2 บรษิทั อมรป่ินทพิย ์จาํกดั ต.บางกระสอ เมอืง นนทบุรี

1104 โครงการโรงแรมลพบร ีอนิน์ เรสซเิดนซ์
บรษิทั ลพบุร ีอนิน์กรุ๊ป 
จาํกดั

ถ.ลพบุร ี- บา้นแพรก (ถ.คลอง
ชลประทาน 33) เมอืง ลพบรี1104 โครงการโรงแรมลพบุร ีอนิน์ เรสซเิดนซ์ จาํกดั ชลประทาน 33) เมอืง ลพบุรี

1105 โครงการโรงแรมลองบชี ชะอาํ
บรษิทั โรงแรมบองบชี 
ชะอาํ จาํกดั ถ.รว่มจติต ์ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

1106

โครงการโรงแรมลาวาณา บชี รสีอรท์ (สว่นขยาย)
บรษิทั ลาวาณา บชี รี
สอรท์ จาํกดั

ตาํบลปากน้ําปราณ ปราณบุร ี
ประจวบครีขีนัธ์

บรษิทั ลาวาณา บชี รี ตาํบลปากน้ําปราณ ปราณบร ี
1107 โครงการโรงแรมลาวาณา บชี รสีอรท์ (สว่นขยาย)

บรษท ลาวาณา บช ร
สอรท์ จาํกดั

ตาบลปากนาปราณ ปราณบุร 
ประจวบครีขีนัธ์

1108 โครงการโรงแรมลติเติล้ดัก๊ เชยีงราย
119 ถ.พหลโยธนิ ต.สนัทราย 
เมอืง เชยีงราย

1109

โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จงัหวดัเลย
บรษิทั ซ.ีพ.ีเค อนิเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั

เทศบาลเมอืงเลย ต.กุดปอ่ง เมอืง
 เลย

1110
โครงการโรงแรมและอาคารชดุพกัอาศยัมณเฑยีร
ระยอง บรษิทั ซบีรสี รสีอรท์ จาํกดั ตาํบลซากพง แกลง ระยอง

1111 โครงการโรงแรมและอาคารพกัอาศยัถนนราษฏรบ์รูณะ บรษิทั เซน็ทรลัธนบุร ีจาํกดั

19 หมู ่9 ถ.ราษฏรบ์รูณะ แขวง
บางปะกอก ราษฏรบ์รูณะ 
กรงุเทพมหานคร

1112

โครงการโรงแรมวงัธารา ฉบบัเดอืนสงิหาคม 2533 นายอาทติย ์อุไรรตัน์
หมู ่1 ต.คลองนา เมอืง 
ฉะเชงิเทรา

1113 โครงการโรงแรมวรีนัดา บรษิทั โอ๊คทร ีจาํกดั
ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม บางรกั 
กรงุเทพฯ

1114 โครงการโรงแรมวรีนัดา บรษิทั โอ๊คทร ีจาํกดั แขวงสลีม เขตบางรกั กทม.
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1115 โครงการโรงแรมสตาร ์2 (ชือ่เดมิ โรงแรมสตารแ์ละ ศนยก์ารคา้ระยอง เทศบาลนครโครงการโรงแรมสตาร 2 (ชอเดม โรงแรมสตารและ
พลาซ่า) บรษิทั ระยองสตาร ์จาํกดั

ศนูยการคาระยอง เทศบาลนคร
ระยอง เมอืง ระยอง

1116 โครงการโรงแรมสยาม แอท็ สยาม โฮเทล แอนด ์สปา
บรษิทั สยาม แอท็ สยาม 
จาํกดั

ถ.พระราม 1 แขวงวงัใหม ่ ปทุม
วนั กรงุเทพมหานคร

1117 โครงการโรงแรมสวสัด ีบงักะโล
หา้งหุน้สว่นจาํกดั สวสัด ี
บงักะโล

หมู ่2 ซ.เกศขวญั ถ.ปฏกั ต.กะ
รน เมอืง ภูเกต็

1118

โครงการโรงแรมสทิธิพ์รชยั บรษิทั สทิธิพ์รชยั จาํกดั
ตาํบลบางโฉลง  บางพล ี
สมทุรปราการ

1119 โครงการโรงแรมสขุมุวทิ 27
บรษิทั สขุมุวทิ โฮเตล็ 
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 27 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

ซ.สขุมุวทิ 27 ถ.สขุมุวทิ แขวง

1120 โครงการโรงแรมสขุมุวทิ 27 นายกรินิทร ์นฤหลา้
คลองเตยเหนือ วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

1121

โครงการโรงแรมสโุขทยั แบงคอก (สว่นขยาย) บรษิทั สาทร พารค์ จาํกดั
13/3 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ
 สาทร กรงุเทพฯ

โครงการโรงแรมสง 14 ชัน้ บรษิทั เอม็ เอ ซี ทร ์จาํกดั
ถ.ศรนีครนิทร์

แขวงบางนา เขตบางนา กทม

1122

โครงการโรงแรมสงู 14 ชน บรษิท เอม็.เอ.ซ.ีทรู ์จาํกด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

1123 โครงการโรงแรมสงู 14 ชัน้ บรษิทั เอม็.เอ.ซ.ีทรู ์จาํกดั
ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงบางนา บาง
นา กรงุเทพฯ

1124

โครงการโรงแรมสง 15 ชัน้
บรษิทั ไทยบตูคิโฮเตล็
แอนด ์เรสซเิดนซ ์จาํกดั

ถ.ซอยสขุมุวทิ 26
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม.โครงการโรงแรมสงู 15 ชน แอนด เรสซเดนซ จากด แขวงคลองตน เขตคลองเตย กทม.

1125
โครงการโรงแรมสงู 7 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ บรษิทั นําเกยีรต ิจาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา

กทม.

1126 โครงการโรงแรมสงู 7 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ บรษิทั นําเกยีรต ิจาํกดั
ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
วฒันา กรงุเทพฯู ุ

1127 โครงการโรงแรมหมูบ่า้นแมน้ํ่าแคว ตาํบลท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี

1128 โครงการโรงแรมหวัหนิ โฮเตล็ บรษิทั ทปิโกโ้ฮเตล็ จาํกดั
33 ถ.นเรศดาํรหิ ์ หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

1129 โครงการโรงแรมหาดแกว้รสีอรท์ - - สงขลา

1130
บรษิทั ศกัดิส์นิประสทิธิ ์

ซ.ศนูยว์จิยั ถ.เพชรบุร ีแขวงบาง

โครงการโรงแรมอมาร ีเรสซเิดนซ ์(ซ.ศนูยว์จิยั)
บรษท ศกดสนประสทธ
จาํกดั

ู ุ
กะปิ

เขตหว้ยขวาง 
กทม.

1131 โครงการโรงแรมอมาร ีออคดิ รสีอรท์ (สว่นขยาย) บรษิทั อมาร ีจาํกดั ต.นาเกลอื บางละมงุ ชลบุรี

โ โ ี ิ ้ ์ ์ ิ ั
บรษิทั ศกัดิส์นิประสทิธิ ์
ํ ั ปิ ้
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1133 บรษิทั โคราชรวมมติร 99 
โครงการโรงแรมออรค์ดิ

บรษท โคราชรวมมตร 99 
จาํกดั ตาํบลปรใุหญ่ เมอืง นครราชสมีา

1134 โครงการโรงแรมอนัดามนัซวีวิ
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซวีวิปา่
ตองโฮเตล็ ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1135 โครงการโรงแรมอ่าวนาง ปกาสยั รสีอรท์ บรษิทั ตงซนั จาํกดั ตาํบลอ่าวนาง - กระบี่

1136 โครงการโรงแรมอ่าวนางวลิล่า รสีอรท์ (สว่นขยาย() ตาํบลอ่าวนาง เมอืง กระบี่

1137 โครงการโรงแรมอมิพเีรยีลสมยุ - - สรุาษฏรธ์านี

1138 โครงการโรงแรมอโีคโนลอดจ์
หมุ ่10 ต.หนองปรอื บางละมงุ 
ชลบุรี

1139

โครงการโรงแรมเอกไพลนิ รสีอรท์
บรษิทั เอกไพลนิรสีอรท์ 
จาํกดั ตาํบลวงัดง้ เมอืง กาญจนบุรี

1140 โครงการโรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์
บรษิทั เอเชยี แอรพ์อรท์ 
โฮเตล็ จาํกดั

99 หมู ่8 ถ.พหลโยธนิ ต.คคูต 
ลาํลกูกา ปทุมธานี

1141 โครงการโรงแรมโอเชีย่น การเ์ดน้ววิ บรษิทั ทพิาพงศ ์จาํกดั
หาดอ่าวนาง ต.อ่าวนาง เมอืง 
กระบี่

1142 โครงการโรงแรมโอเรยีนเตล็ - - -

ิ ั ิ ั ๊ป
1143 โครงการโรงแรมไอบสิกะตะ

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1144
โครงการโรงแรมไฮแอท รเีจนซี ่โฮเตล็ แอนด ์รสีอรท์
 หวัหนิ

บรษิทั NEW BUNNAG 
INTERNATIONAL จาํกดั

ชายหาดหวัหนิ ต.หวัหนิ หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

1145 โครงการโรแรมวเิศษ โฮเตล็ บรษิทั วเิศษนุกลูกจิ จาํกดั ตาํบลปา่ตอง กะท ้ภูเกต็

บรษิทั ลองบชี ชะอาํ รี
1146 โครงการลองบชี ชะอาํ รสีอรท์

บรษท ลองบช ชะอา ร
สอรท์ จาํกดั ถ.รว่มจติต ์ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

1147 โครงการลา รอยลั บชี (LA ROYALE BEACH) บรษิทั ไวส ์พาวเวอร ์จาํกดั
ซ.นาจอมเทยีน 6 ต.นาจอมเทยีน
 สตัหบี ชลบุรี

1148

โครงการลาซาล พารค์ คอนโดมเินียม
บรษิทั แซนด ์แอนด ์สโตน
 จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 105 แขวงบางนา  
บางนา กรงุเทพมหานครุ

1149 โครงการลาดพรา้ว การเ์ดน้
บรษิทั สนิด ีพรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั

ถ.แฮปป้ีแลนด ์สายที ่2 แขวง
คลองจัน่  บางกะปิ กรงุเทพฯ

1150 โครงการลาเมซอง 25 บรษิทั ลาเมซอง 25 จาํกดั
43 ซ.ประดพิทัธ ์23 ถ.ประดพิทัธ์
  พญาไท กรงุเทพมหานคร

1151

โครงการลาเมซอง ประดพิทัธ ์25
บรษิทั เมซอง เดอวลิล ์
จาํกดั

ถ.ประดพิทัธ ์แขวงสามเสนใน 
พญาไท กรงุเทพมหานคร

1152 โครงการลฟีวิง่ เพลส สขุภุบิาล 3 (ระยะที ่2)
บรษิทั ดไีซน์ แอนด ์ลฟิวิง่
 จาํกดั

ถ.รามคาํแหง 157 แขวงสะพาน
สงู สะพานสงู กรงุเทพฯ

โ ี ี ี ์ ์ ป
บรษิทั ลลีาวด ีรสีอรท์ 

์ ป ํ ั
หมู ่1 บา้นสะปํา ต.เกาะแกว้ 
ื ็
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1154

โครงการลุมพนีิ คอนโดทาวน์ บดนิทรเดชา-
รามคาํแหง

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.รามคาํแหง 43/1 แขวงวงั
ทองหลาง วงัทองหลาง กรงุเทพฯ

1155
โครงการลุมพนีิ คอนโดทาวน์ รตันาธเิบศร ์(ขยาย
ขนาดโครงการ)

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

กม.10 ต.บางกระสอ เมอืง 
นนทบุรี

โครงการลมพนีิ คอนโดทาวน์ รตันาธเิบศร์
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.

ถ รตันาธเิบศร์

1156

โครงการลุมพนีิ คอนโดทาวน์ รตันาธเิบศร์
(ขยายขนาดโครงการ)

ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั
(มหาชน)

ถ.รตันาธเิบศร์
กม.10 ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุรี

1157

โครงการลุมพนีิ คอนโดทาวน์ รามอนิทรา-นวมนิทร์
บรษิทั  แอล.พ.ีเอน็ ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กทม.
อปเมนท จากด (มหาชน)

1158 โครงการลุมพนีิ เซน็เตอร ์สขุมุวทิ 77
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 77 ถ.สขุมุวทิ แขวง
บางจาก สวนหลวง 
กรงุเทพมหานคร

ิ ั ี ็ ี
ถ.แฮปป้ีแลนด ์สาย 1 แขวง

ั ่ ปิ
1159 โครงการลุมพนีิ เซน็เตอร ์แฮปป้ีแลนด์

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั

คลองจนั  บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

1160

โครงการลุมพนีิ เซน็เตอร ์แฮปป้ีแลนด ์(สว่น D)
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.แฮปป้ีแลนดส์าย 1  บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

1161 โครงการลมพนีิ เซน็เตอร ์แฮปป้ีแลนด ์(สว่น E)
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.แฮปป้ีแลนด ์สาย 1 แขวง
คลองจัน่ บางกะปิ กรงเทพฯ1161 โครงการลุมพน เซนเตอร แฮปปแลนด (สวน E) อปเมนท จากด (มหาชน) คลองจน บางกะป กรงุเทพฯ

1162 โครงการลุมพนีิ เพลส นราธวิาส-เจา้พระยา
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.พระรามที ่3 แขวงชอ่งนนทร ี
ยานนาวา กรงุเทพฯ

1163

โครงการลุมพนีิ เพลส นราธวิาสราชนครนิทร์
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั

ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวง
ชอ่งนนทร ียานนาวา 
กรงุเทพมหานครุ ุ

1164 โครงการลุมพนีิ เพลส ป่ินเกลา้ 2
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.บรมราชชนนี แขวงอรณุอมัริ
นทร ์บางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานคร

1165 โครงการลุมพนีิ เพลส พระราม 3 รเิวอรว์วิ
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
คอแหลม กรงุเทพมหานคร

1166

โครงการลุมพนีิ เพลส พหล-สะพานควาย
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.ประดพิทัธ ์แขวงสามเสนใน 
พญาไท กรงุเทพมหานคร

1167 โครงการลุมพนีิ เพลส รชัดา-ท่าพระ
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.รชัดาภเิษก แขวงบุคคโล 
ธนบุร ีกรงุเทพฯ

โ ิ ี
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
ป ์ ํ ั
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1169 บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์ สาทร 
โครงการลุมพนีิ เพลส สาทร

บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.นราธวาสราชนครนทร  สาทร 
กรงุเทพมหานคร

1170

โครงการลุมพนีิ รามอนิทรา
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กทม.

โครงการลุมพนีิ วลิล ์
บรษิทั  แอล พี เอน็ ดเีวลล

ถ.สขุาภบิาล 1 

1171

ุ
บางแค

บรษท  แอล.พ.เอน ดเวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ุ
แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

1172
โครงการลุมพนีิ วลิล ์ประชาชืน่-พงษ์เพชร
(สว่นขยาย)

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั
(มหาชน)

ถ.ประชาชืน่ ต.บางเขน
อ.เมอืง จ.นนทบุรี

1173 โครงการลุมพนีิ วลิล ์พระแมม่าร ี- สาทร
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั

ถ.จนัทร ์ต.ทุ่งวดัดอน สาทร 
กรงุเทพมหานคร

1174 โครงการลุมพนีิ วลิล ์รามคาํแหง
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.รามคาํแหง 44 ถ.รามคาํแหง  
หวัหมาก กรงุเทพมหานคร

1175 ิ ั ี ็1175

โครงการลุมพนีิ วลิล ์รามคาํแหง 26

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั
(มหาชน)

ซ.รามคาํแหง 26 ถ.กรงุเทพกรฑีา
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 

1176

โครงการลุมพนีิ วลิล ์รามอนิทรา 2
ดเวลลอปเมนท จากด 
(มหาชน)

1177 โครงการลุมพนีิ วลิล ์ศนูยว์ฒันธรรม
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.ประชาอุทศิ แขวงสามเสนนอก
 หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

1178 บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล ซ.ลาดพรา้ว 21 แขวงลาดยาว 
โครงการลุมพนีิ วลิลร์ชัดา - ลาดพรา้ว

บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลล
อปเมนท ์จาํกดั

ซ.ลาดพราว 21 แขวงลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพมหานคร

1179

โครงการลุมพนีิ สวที ป่ินเกลา้ (สว่นขยาย)

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั
(มหาชน)

ถ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้ แขวงบาง
ยีข่นั

เขตบางพลดั
กทม.

1180 โครงการลุมพนีิ สวที สขุมุวทิ 41
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 41 แขวงคลองตนั
เหนือ  วฒันา กรงุเทพมหานคร

1181

โครงการลุมพนีิเพลส ป่ินเกลา้
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั

ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบาํหร ุ
บางบาํหร ุกรงุเทพมหานคร

โ ิ ี ป่ิ ้ ่
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
ป ์ ํ ั

ถ.บรมราชชนนี แขวงอรณุอมัริ
์ ้
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บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล ถ.สขมวทิ 24  คอลงเตย 
1183 โครงการลุมพนีิเพลส สขุมุวทิ 24

บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.สขุมุวท 24  คอลงเตย 
กรงุเทพฯ

1184

โครงการลุมพนีิวลิล ์ประชาชืน่-พงษ์เพชร (สว่นขยาย)
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.ประชาชืน่ บางเขน เมอืง 
นนทบุรี

1185 โครงการลุมพนีิวลิล ์พหล-สทุธสิาร
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.สทุธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสน
นอก พญาไท กรงุเทพฯ

1186 โครงการลุมพนีิวลิล ์รามคาํแหง 26

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดี
เวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน) แขวงหวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ

1187

โครงการลุมพนีิวลิล ์สขุมุวทิ 77
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง 
สวนหลวง กรงุเทพมหานคร

1188

โครงการลุมพนีีเพลส พระราม 9-รชัดา

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง

กทม.

1189 โครงการเลคการเ์ดน้วลิล์
บรษิทั จติรเจรญิฟารม์ 
จาํกดั

ต.คลองหลวงแพง่ เมอืง 
ฉะเชงิเทรา1189 โครงการเลคการเ์ดน้วลิล์ จาํกดั ฉะเชงิเทรา

1190

โครงการเลอ เมทโทร บรษิทั สยามคลฟิฟ์ จาํกดั
ถ.รชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง 
หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

1191 โครงการเลอเมอลเิตยีน กรงุเทพ
บรษิทั สรุวิงศ ์คอมเพลก็ซ์
 จาํกดั ถ.สรุวงศ ์ บางรกั กรงุเทพฯ

ถ สขมวทิ พทัยาใต ้ต หนองปรอื
1192 โครงการโลตสั ซุปเปอรเ์ซน็เตอร์ บรษิทั ซ ีพ ีแลนด ์จาํกดั

ถ.สขุมุวท พทยาใต ต.หนองปรอ
 บางละมงุ ชลบุรี

1193 โครงการโลตสั ซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์เมอืงพทัยา บรษิทั ซ ีพ ีแลนด ์จาํกดั - เมอืง ชลบุรี

1194 โครงการโลตสั ซุปเปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาภูเกต็
บรษิทั เอก-ชยั ดสิทริ
บวิชัน่ ซสิเทม จาํกดั ตาํบลรษัฏา เมอืง ภูเกต็

1195 โครงการโลตสัชะอาํ รสีอรท์ แอนด ์สปา บรษิทั ประสทิธิธ์ร จาํกดั ถ.รว่มจติต ์ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

1196

โครงการวรารมย ์- เพชรเกษม 81/2 (17ไร)่
บรษิทั ควอลติี ้เฮา้ส ์จาํกดั
 (มหาชน)

หมู ่4 ถ.บางบอน 4  แขวงบาง
บอน บางบอน กรงุเทพมหานคร

1197 โครงการวอเตอรม์ารค์ เจา้พระยา
บรษิทั เมเจอรด์เีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ถ.เจรญินคร แขวงบางลาํภูล่าง 
คลองสาน กรงุเทพมหานคร

1198 โครงการวงัเกษมคอนโดทาวน์
บรษิทั วงัเกษม พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.เพชรเกษม แขวงหลกัสอง 
บางแค กรงุเทพฯ

1199

โครงการวภิาวด ีคอนโดมเินียม
บรษิทั ธนภูม ิเอสเตท 
จาํกดั

ถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

โครงการวลิล่า ราชเทวี
บรษิทั ทซีซีซีแีอล ราชเทวี
ํ ั

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.
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บรษิทั ทซีซีซี ีแอล ราช ถ.พญาไท แขวงพญาไท ราชเทวี
1201 โครงการวลิล่า ราชเทวี

บรษท ทซซซ แอล ราช
เทว ีจาํกดั

ถ.พญาไท แขวงพญาไท ราชเทว
 กรงุเทพฯ

1202

โครงการวลิล่า ราชเทวี
บรษิทั ทซีซีซีแีอล ราชเทวี
 จาํกดั

ถ.พญาไท  ราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

โครงการวลิล่า ราชเทวี
บรษิทั ทซีซีซีแีอล ราชเทวี
จาํกดั

ถ.พญาไท แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

1203

1204 โครงการวลิล่า อพารท์เมน้ท์
บรษิทั โรเบริต์ส ์ภูเกต็ 
แอลแอลซ ีจาํกดั ตาํบลปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1205

โครงการววิทะเลจอมเทยีน คอนโดมเินียม
บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม จาํกดั

หมู ่12 ต.หนองปรอื  เมอืงพทัยา
 บางละมงุ ชลบุรี

1206
โครงการววิทะเลจอมเทยีน บชี คอนโดมเินียม
(โครงการ 7)

บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม(1999) จาํกดั

ถ.ทพัพระยา ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

1207
โครงการววิทะเลพทัยา บชี คอนโดมเินียม (โครงการ
 6)

บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม (1999) 
จาํกดั ต หนองปรอื บางละมง ชลบรี1207  6) จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

1208

โครงการววิทะเลพทัยา บชี คอนโดมเินียม (โครงการ
 6)

บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม (1999) 
จาํกดั

ถ.พทัยาสาย 2 ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

1209 โครงการววิพอยท ์วลิเลจ
บรษิทั ก๋องไทหล่ง อนิดสั
ตร ีจาํกดั ต.หนองปรอื บางละมง ชลบรี1209 โครงการววพอยท วลเลจ ตร จากด ต.หนองปรอ บางละมงุ ชลบุร

1210 โครงการวสิตา้ร ์การเ์ดน้ คอนโดมเินียม (สว่นขยาย)
บรษิทั สรญัญาพรอ็พเพอร์
ตี ้(2002) จาํกดั

ซ.ปรดีพีนมยงค ์2 ถ.สขุมุวทิ 71 
แขวงพระโขนงเหนือ  วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

1211

โครงการวสิทิธิ ์อพารท์เมนท์ นายวสิทิธิ ์ชลลตินิตธิรรม
ถ.ราชวรณุ ต.หนองปรอื บางละ
มงุ ชลบุรีุ ุ

1212 โครงการวรีนัดา รสีอรท์ แอนด ์สปา ชะอาํ
บรษิทั วรีนัดา รสีอรท์ 
แอนด ์สปา จาํกดั ตาํบลชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

โครงการววีา่ การเ์ดน้ สขุมุวทิ บรษิทั สรา้งเพิม่พนู จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ
ซ.สขุมุวทิ 60/1 แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง
กทม.

1213

1214

โครงการศรราชา กอลฟ์ ลอดจ์
บรษิทั เดซตเินชัน่ รสีอรท์ 
(ศรรีาชา) จาํกดั ตาํบลบงึ ศรรีาชา ชลบุรี

1215 โครงการศรรีาชา 3
บรษิทั คาไลเดสโคป 
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั ตาํบลศรรีาชา ศรรีาชา ชลบุรี
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บรษิทั ลดัดา พรอ็พเพอรต์ี้ 39/4 ถ.ซอยสรศกัดิ ์1 ต.ศรรีาชา
1216 โครงการศรรีาชาคอนโดววิ

บรษท ลดดา พรอพเพอรต
 จาํกดั

39/4 ถ.ซอยสรุศกด 1 ต.ศรราชา
 ศรรีาชา ชลบุรี

1217
โครงการศาลาแดง คอนโดมเินียม บรษิทั วาย แอล พ ีจาํกดั

ซ.ศาลาแดง 1 แขวงสลีม เขต
บางรกั

กทม.

1218 โครงการศาลาแดงคอนโดมเินียม บรษิทั วายแอลพ ีจาํกดั
ซ.ศาลาแดง 1 แขวงสลีม บางรกั
 กรงุเทพฯ

1219 โครงการศุภมงคล
บรษิทั พรอนนัต ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.สขุาภบิาล 6 (ซ.แสงเพชร) ต.
ท่าตลาด สามพราน นครปฐม

1220

โครงการศุภวรรณรเิวอรเ์พลส (อาคารอยูอ่าศยัรวม) นายสนิชยั  ศรเีรอืงสกุล
ต.ศรษีะจระเขน้้อย บางเสา 
สมทุรปราการ

โ ์
ต.ศรษีะจระเขน้้อย บางเสาธง 

1221 โครงการศุภวรรณรเิวอรเ์พลส (อาคารอยูอ่าศยัรวม) นายสนิชยั  ศรเีรอืงสกุล สมทุรปราการ

1222 โครงการศุภวรรณรเิวอรเ์พลส (อาคารอยูอ่าศยัรวม) บรษิทั อู่เงนิ จาํกดั
ต.ศรษีะจระเขน้้อย บางเสาธง 
สมทุรปราการ

1223

โครงการศุภาลยั คาซา รวิา
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.เจรญิกรงุ แขวงบางคอแหลม 
บางคอแหลม กรงุเทพมหานคร

ิ ั   ศ ั  ํ ั  ํ  ั  

1224
โครงการศุภาลยั ซติี ้รสีอรท์ รามคาํแหง

บรษิทั  ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ

กทม.

1225

โครงการศุภาลยั ซติี ้รสีอรท์ รามคาํแหง(สว่นขยาย)
บรษิทั  ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก
 เขตบางกะปิ กทม.

1226 ถ เกษตร1226

โครงการศุภาลยั ปารค์ แยกเกษตร
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.เกษตร-
นวมนิทร ์แขวงเสนานิคม เขต

จตุจกัร 
กทม.

โครงการศุภาลยั พรเีมยีร์
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั
(มหาชน)

ถ.รชัดาภเิษก
แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กทม.

1227

ุ

1228 โครงการศุภาลยั พรเีมยีร ์เพลส อโศก บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั
ซ.สขุมุวทิ 21  วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

1229

โครงการศุภาลยั พรเีมยีร ์เพลส อโศก
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ซ.สขุมุวทิ 21  วฒันา 
กรงุเทพมหานคร

1230 โครงการศุภาลยั พรเีมยีร ์เพลส อโศก
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน) ซ.สขุมุวทิ 21  วฒันา กรงุเทพฯ

1231 โครงการศุภาลยั ภูเกต็ รสีอรท์ บรษิทั ภูเกต็ เอสเตท จาํกดั ต.ปา่คลอก ถลาง ภูเกต็

1232

โ ั
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั ซ.สวนพล ู8 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
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บรษิทั ศภาลยั จาํกดั ถ.รชัดาภเิษก แขวงชอ่งนนทร ี
1233 โครงการศุภาลยัพรเีมยีร์

บรษท ศุภาลย จากด 
(มหาชน)

ถ.รชดาภเษก แขวงชองนนทร 
ยานนาวา กรงุเทพฯ

1234 โครงการศุภาลยัฮลิล์
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน) ต.ศรสีนุทร ถลาง ภูเกต็

1235 ซ.เซน็ตห์ลุยส ์3 แยก 40 แขวง
ทุ่งวดัดอน สาทร 

โครงการศุวด ีเรสซเิดนท ์คอนโดมเินียม บรษิทั ศรศีุวด ีจาํกดั
ุ

กรงุเทพมหานคร

1236 โครงการศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัมหดิล

ถ.ป่ินเกลา้ - นครชยัศร ีต.
ศาลายา กิง่อ.พทุธมณฑล 
นครปฐม

โ ์ ์
ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน 

ไ1237 โครงการศนูยก์ารแพทยว์ชิยัยทุธ บรษิทั วชิยัยทุธ จาํกดั พญาไท กรงุเทพมหานคร

1238

โครงการศนูยร์าชการกรงุเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันา
สนิทรพัย ์จาํกดั

แขวงทุ่งสองหอ้ง หลกัสี ่
กรงุเทพมหานคร

1239 โครงการเศรษฐวีรรณธานี (สว่นขยาย)
ถ.สขุมุวทิ ซ.24 แขวงคลองเตย 
คลองเตย กรงุเทพฯ

ิ ั ิ ี ิ
1240 โครงการสแกนดเินเวยีน วลิเลจ

บรษิทั สแกนดเินเวยีน วลิ
เลจ จาํกดั ตาํบลแสนสขุ เมอืง ชลบุรี

1241

โครงการสถานพยาบาลดแูลผูส้งูอายภุริมยเ์นอสซิง่
โฮม

บรษิทั ภริมยเ์นอสซิง่โฮม 
จาํกดั

61/1 ถ.อรณุอมัรนิทรต์ดัใหม ่
แขวงวดักลัยาณมติร ธนบุร ี
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั บางกอกโพลเีอทที ถ บางบวัทอง - สพรรณบร ีต
1242 โครงการสมบตับุิร ี(สว่นขยาย)

บรษท บางกอกโพลเอทท
ลนี จาํกดั (มหาชน)

ถ.บางบวทอง - สพุรรณบุร ต.
บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบุรี

1243 โครงการสยาม โอเชีย่น เวริล์
บรษิทั สยาม โอเชีย่น เวริล์
 จาํกดั

ถ.พระรามที ่1  ปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร

1244

โครงการสยามนิเวศน์
บรษิทั สยามสง่เสรมิการ
เคหะ จาํกดั

ต.ในคลองบางปลากด พระสมทุร
เจดยี ์สมทุรปราการุ

1245 โครงการสยามฟิวเจอร ์พทัยา
บรษิทั สยามฟิวเจอรเ์วลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

บรษืทั สยามฟิวเจอรด์ี
เวลลอปเมนท ์จาํกดั ถ.พทัยาสาย 2 ต.หนองปรอื บาง

1246 โครงการสยามฟิวเจอร ์พทัยา (มหาชน) ละมงุ ชลบุรี

1247

โครงการสราญสขุ สพุรมี บรษิทั คงสขุ จาํกดั
ซ.สขุสวสัดิ ์17 แขวงบางปะกอก 
ราษฏรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร

โ ิ ี ั ่
บรษิทัคฤหาสน์สราสนีิ 
ํ ั

ซ.ประดพิทัธ ์25 แขวงสามเสนใน
ไ
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หม ่4 ต.ลาดสวาย ลาํลกกา 
1249 โครงการสวนทองวลิล่า 8

หม ู4 ต.ลาดสวาย ลาลกูกา 
ปทุมธานี

1250

โครงการสวนทองวลิล่า 9
บรษิทั เอน็.พ.ีท.ี เรยีล
เอสเตท จาํกดั ตาํบลลาํผกักดู ธญับุร ีปทุมธานี

1251
โครงการสวสัดกิารทีอ่ยูอ่าศยัสาํหรบัคนจนในเมอืง
กลุ่มผูส้งูอายุ การเคหะแหง่ชาติ

ตาํบลบางเสาธง บางเสาธง  
สมทุรปราการ

1252
โครงการสวสัดกิารสาํหรบัคนจนในเมอืง กลุ่มผูส้งูอายุ
ในจงัหวดัเชยีงใหม่ การเคหะแหง่ชาติ

ถ.ออ้มเมอืง ต.หนองหอย เมอืง 
เชยีงใหม่

1253 โครงการสหวทิยาการบณัฑติศกึษา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มลูนิธถิํ้าเขาอโีก้ ต.หนองชมุพล เขายอ้ย เพชรบุรี

โ โ
บรษิทั สงัขก์ระจายท่าพระ

โ ์
ถ.เพชรเกษม ซ.4 แขวงท่าพระ 

ใ1254 โครงการสอ่งแสงคอนโดมเินียม คอนโดทาวน์ จาํกดั บางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ

1255 โครงการสาครธานี บรษิทั ทรพัยบ์นดนิ จาํกดั

ถ.สหกรณ์ (สมทุรสาคร-โคกขาม)
 ต.บางหญา้แพรก เมอืง 
สมทุรสาคร

1256

ิ ั ิ ไ์ ิ ป ์
ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวง
่ ้ ี

โครงการสงิหไ์ทย เพลส
บรษิทั สงิหไ์ทย อมิปอรต์ -
 เอก็ซป์อรต์ จาํกดั

ท่าขา้ม บางขนุเทยีน 
กรงุเทพมหานคร

1257

โครงการสนินครอพารท์เมน้ท์ บรษิทั เจรญิสนิธานี จาํกดั
ต.โคกขาม

อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร

บรษิทั วี แคปปิตอล เอ แขวงคนันายาว คนันายาว 
1258 โครงการสนิสริ ิรสีอรท์ (สว่นขยาย)

บรษท ว.แคปปตอล เอ
เจนท ์จาํกดั

แขวงคนนายาว คนนายาว 
กรงุเทพมหานคร

1259

โครงการสนิสขุธานี (สว่นขยาย) บรษิทั นภนัดก่์อสรา้ง จาํกดั ต.ศรสีนุทร ถลาง ภูเกต็

1260
โครงการสมิลินั แมนชัน่

บรษิทั สมิลินั แมนชัน่ 
จาํกดั

ต.แสนสขุ อ.เมอืง จ.ชลบุรี

1261 โครงการสมิลินัแมนชัน่ บรษิทั สมิลินัแมนชัน่ จาํกดั ต.แสนสขุ เมอืง ชลบุรี

1262

โครงการสมิลิาน่า บชี รสีอรท์
บรษิทั สมิลิาน่า ปารค์ รี
สอรท์ จาํกดั ตาํบลคกึคกั ตะกัว่ปา่ พงังา

ถ.ซอยรามคาํแหง 24 แขวง
1263 โครงการสริไิพบลูย ์ทาวเวอร์ บรษิทั ท๊อปโก ้แลนด ์จาํกดั หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ

1264

โครงการสริฤิด ีเพลส (สว่นขยาย)
บรษิทั ว.ีพ.ีท.ี พรอ็พเพอรต์ี้
จาํกดั

ซ.รามคาํแหง 164 แยก 6 ถ.
รามคาํแหง
แขวงมนีบุร ี

กทม.
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1265 ถ สขมวทิ (แยกพระโขนง) แขวง

โครงการสขุมุวทิ พลสั
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้
 พารท์เนอร ์จาํกดั

ถ.สขุมุวท (แยกพระโขนง) แขวง
พระโขนง คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

1266 โครงการแสงศร ีแมนชัน่ นายสกุจิ  เปล่งแสงศรี
2/1 ถ.ลงหาดบางแสน ซ. 1 ต.
แสนสขุ เมอืง ชลบุรี

บรษิทั เพรสเิดนท ์พารค์ 

1267 โครงการหมูบ่า้นจดัสรร President Park Town
เฮาซิง่ ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั

ซ.มเูซอ แขวงสวนหลวง สวน
หลวง  กรงุเทพมหานคร

1268

โครงการหมูบ่า้นสมัมากร นิมติรใหม ่(สว่นขยาย)
บรษิทั สมัมากร จาํกดั 
(มหาชน)

แขวงสามวาตะวนัออก คลองสาม
วา กรงุเทพฯ

1269 โครงการหมูบ่า้นโฮมแลนด์ บรษิทั เพชรกรุ๊ป จาํกดั กม.5-6 ต.นางัว่ เมอืง เพชรบรูณ์

1270 โครงการหรรษา เรสซเิดนซ์ บรษิทั สมหรรษา จาํกดั
ถ.ราชดาํร ิแขวงลุมพนีิ ปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร

1271

โครงการหอพกันานาชาต/ิหอพกันกัศกึษา มหาวทิยาลยัพายพั
หมู ่1 ต.สนักลาง สนักาํแพง 
เชยีงใหม่

1272 โครงการหอพกับา้นอนิทร จงัหวดัลาํพน
บรษิทั หอพกับา้นอนิทร 
จาํกดั หม ่9 ต บา้นกลาง เมอืง ลาํพน1272 โครงการหอพกับา้นอนิทร จงัหวดัลาํพนู จาํกดั หมู ่9 ต.บา้นกลาง เมอืง ลาํพนู

1273 โครงการหอพกัปีดกิานต์ หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปีดกิานต์ ถ.เพชรเกษม ชะอาํ เพชรบุรี

1274

โครงการหอพกัยอดดวงใจ
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ยอด
ดวงใจ ถ.เพชรเกษม  ชะอาํ เพชรบุรี

หา้งหน้สว่นจาํกดั ยอด
1275 โครงการหอพกัยอดดวงใจ

หางหนุสวนจากด ยอด
ดวงใจ ถ.เพชรเกษม ชะอาํ เพชรบุรี

1276 โครงการหวัหนิ บลสูกาย คอนโดมเินียม
บรษิทั พงษ์นเรศรเ์รยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.เพชรเกษม ต.ชะอาํ ชะอาํ 
เพชรบุรี

1277

โครงการหวัหนิ รอยลั
11 ถ.ดาํเนินเกษม ตาํบลหวัหนิ 
หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

1278 โครงการหวัหนิการเ์ดน้ บรษิทั เอชเอชจ ีจาํกดั ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

1279 โครงการหวัหนิคอนโดมเินียม
บรษิทั เควลิลเ์อน็เตอรไ์พน์
 จาํกดั ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

1280

โครงการหา้งคารฟู์ร ์สาขาพทัยากลาง บรษิทั เซน็ คาร ์จาํกดั
ถ.พทัยากลาง ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

1281 โครงการอพารต์เมน้ท ์(สว่นขยาย)
นางสาวนฤมล กุลลิม้รตัน์
ชยั

130/44 หมู ่4 ต.รงัสติ ธญับุร ี
ปทุมธานี

1282 โครงการอพารต์เมน้ท ์11 ชัน้

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 
สาํนกังานแพรวอาภา
ทนายความและธรุกจิ

ถ.สมบรูณ์กุล ต.หน้าเมอืง เมอืง 
ราชบุรี
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1283 บรษิทั ภเกต็เอน็เอสเทรด
โครงการอพารต์เมน้ท ์27 หอ้ง

บรษท ภูเกตเอนเอสเทรด
ดิง้ จาํกดั ต.กะรน เมอืง ภูเกต็

1284 โครงการอพารต์เมน้ท ์7 ชัน้ ถนนกิง่แกว้ บรษิทั จาํปาและผกู จาํกดั
ต.ราชาเทวะ บางพล ี
สมทุรปราการ

โครงการอพารต์เมนท ์8 ชัน้ บรษิทั ลปิตา เซอรว์สิ จาํกดั

ซ.เพชรเกษม 48
ถ.เพชรเกษม แขวงบางดว้น 

กทม

1285

โครงการอพารตเมนท 8 ชน บรษท ลปตา เซอรวส จากด
เขตภาษเีจรญิ

กทม.

1286

โครงการอพารท์เมน้ต ์416 หอ้ง บรษิทั วนัชยัพฒันสนิ จาํกดั
ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหน่ึง คลอง
หลวง ปทุมธานี

1287 โครงการอพารท์เมน้ท ์7 ชัน้ ถนนกิง่แกว้ บรษิทัจาํปาและผกู จาํกดั ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ

โ ์ ์1288 โครงการอพารท์เมน้ทเ์รวดซีอย 3 บรษิทั จงรวยด ีจาํกดั ต.ตลาดขวญั เมอืง นนทบุรี

1289

โครงการอพารเ์มน้ตข์นาด 506 หอ้ง
บรษิทั สวอน ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ต.บางเสาธง กิง่อ.บางเสาธง 
สมทุรปราการ

1290 โครงการอพารเ์มนท ์6 ชัน้ บรษิทั อุบลชาต ิจาํกดั
พหลโยธนิ 49 แขวงลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

้ ้ ่ ํ ั ์ ี ป
1291 โครงการอพารเ์มนท ์8 ชัน้

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เพอร์
เฟค อพารเ์มนท์

ถ.เลยีบคลองชลประทาน ต.สเุทพ
 เมอืง เชยีงใหม่

1292

โครงการอมตะแมนชัน่ บรษิทั อมตะแมนชัน่ จาํกดั
ถ.เทศบาลคลองตาํหร ุ12 ต.
คลองตาํหร ุเมอืง ชลบุรี

1293 โครงการอมารตีรงั บชี รสีอรท์ (สว่นขยาย) บรษิทั เจบบี ีจาํกดั
หาดฉางหลาง ต.ไมฝ้าด สเิกา 
ตรงั1293 โครงการอมารตรง บช รสอรท (สวนขยาย) บรษท เจบบ จากด ตรง

1294 โครงการอลงัการา รสีอรท์ เกาะสมยุ
บรษิทั วนัชยั ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั ตาํบลบ่อผดุ เมอืง สรุาษฏรธ์านี

1295

โครงการอนัดา การเ์ดน้
บรษิทั วเิกอร ์ซสิเตม็ส ์ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

ซ.ลาดพรา้ว 122 แขวงวงั
ทองหลาง วงัทองหลาง 
กรงุเทพมหานครุ

1296 โครงการอมับรูายา รสีอรท์ แอนด ์สปา (สว่นขยาย)
บรษิทั อมับรูายา รสีอรท์ 
จาํกดั

ถ.พระตาํหนกั ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

1297 โครงการอลัลามนัดา รอยลั
บรษิทั ทดีบับลวิอาร ์โฮ
ลดิง้ จาํกดั

หมู ่1 หาดบางเทา ต.เชงิทะเล 
ถลาง ภูเกต็

1298 โครงการอสัสกาญจน์เพลส โครงการรามคาํแหง-วง
บรษิทัอสัสกาญจน์ จาํกดั เขตสะพานสง กทม

แหวน
บรษทอสสกาญจน จากด เขตสะพานสงู กทม.

1299
โครงการอสัสกาญจน์เพลส โครงการรามคาํแหง-วง
แหวน บรษิทั อสัสกาญจน์ จาํกดั

ถ.รามคาํแหง  สะพานสงู 
กรงุเทพฯ

1300 โครงการอสัสกาญจน์เพลส โครงการลาดพรา้ว บรษิทั อสัสกาญจน์ จาํกดั
ถ.ลาดพรา้ว แขวงวงัทองหลาง 
วงัทองหลาง กรงุเทพฯ
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1301 บรษิทั ราษฏรย์นิด ีดเีวลล
โครงการอาคาชดุนภาลยัเพลส คอนโดมเินียม

บรษท ราษฏรยนด ดเวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั ตาํบลคอหงส ์หาดใหญ่ สงขลา

1302
โครงการอาคาร คสล.พกัอาศยั สงู 8 ชัน้ Life @ 
Paholyothin

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน)

ถ.พหลโยธนิ แขวงจอมพล 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

โครงการอาคารคนไข ้120 เตยีง และอาคารพกัแพทย์ ถ.รณชยัชาญยทุธ ์ต.ในเมอืง 
1303  32 ยนิูต โรงพยาบาล รอ้ยเอด็

ญ ุ
เมอืง รอ้ยเอด็

1304 โครงการอาคารฉลองครบรอบ 100 ปีโรงพยาบาล 
เซน็หลุยส์

มสิซงัโรมนัดาทอลกิกรงุ
เทพมหานคร

ถ.สาทรใต ้ สาทร 
กรงุเทพมหานคร

1305
โครงการอาคารชดัพกัอาศยั ชะอาํ ลองบชี คอนโด
มนีิยม

บรษิทั โปรเอน็ คอนซลั
แทนทส์ จาํกดั ตาํบลชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี

้

1306

โครงการอาคารชดุ 8 ชัน้ MERRRAYA
LADPRAOW 27 บรษิทั เดยเ์กน กรุ๊ป จาํกดั

ซ.ลาดพรา้ว 27
แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.

1307

โครงการอาคารชด 8 ชัน้ ถนนรชัดาภเิษก ซอย 10
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.รชัดาภเิษก ซ.10 แขวงหว้ย
ขวาง หว้ยขวาง กรงเทพมหานครโครงการอาคารชดุ 8 ชนั ถนนรชัดาภเิษก ซอย 10 (มหาชน) ขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร

1308
โครงการอาคารชดุทีพ่กัอาศยั ทอ็ปแอรพ์อรท์ 
คอนโดมเินียม

บรษิทั ทอ็ป คอมพวิเทค 
จาํกดั ต.ปา่แดด เมอืง เชยีงใหม่

1309 โครงการอาคารชดุทีพ่กัอาศยั บา้นเบญจวรรณ
บรษิทั บ-ีสแปนด ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั ถ.งานวงศว์าน เมอืง นนทบุรี

1310 บรษิทั แลนเดเซยี 1310

โครงการอาคารชดุทีพ่กัอาศยั แอล.ซ.ีแมนชัน่ 1
บรษท แลนเดเซย 
คอนสทรคัชัน่ จาํกดั ต.แมเ่หยีะ เมอืง เชยีงใหม่

1311 โครงการอาคารชดุทีพ่กัอาศยั แอล.ซ.ีแมนชัน่ 2
บรษิทั แลนเดเซยี 
คอนสทรคัชัน่ จาํกดั ต.แมเ่หยีะ เมอืง เชยีงใหม่

บรษิทั นิรนัดร ์พรอ็พ
171-188 หมู ่9 ซ.หนองใหญ่ ถ.
สขุาภบิาล 1 แขวงบางแค บางแค

1312 โครงการอาคารชดุนิรนัดร ์ซติี ้บางแค
บรษท นรนดร พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั

สขุาภบาล 1 แขวงบางแค บางแค
 กรงุเทพมหานคร

1313

โครงการอาคารชดุบา้นสาทร-เจา้พระยา
บรษิทั สาทร เจา้พระยา 
อาคาเดยี จาํกดั

ถ.เจรญินคร แขวงคลองตน้ไทร 
คลองสาน กรงุเทพมหานคร

1314 โครงการอาคารชดุพกัดาศยั 9 ชัน้ บา้นสวนแจง้วฒันะ
บรษิทั แปซฟิิค กรุ๊ป 
พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั

หมู ่5 แขวงทุ่งสกีนั ดอนเมอืง 
กรงุเทพฯ

1315 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั
หา้งหุน้สว่นจาํกดั สมชาย
พฒันาก่อสรา้ง

ตาํบลบางกรวย บางกรวย 
นนทบุรี

1316

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั "บา้นสวนรชัธานี"
บรษิทั รชัธานีวลิล ์1995 
จาํกดั ถ.แจง้วฒันะ หลกัสี ่ กรงุเทพฯ

โ ั ั ป ั
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ

์ ี้ ํ ั
ถ.เพชรบุร ีแขวงถนนเพชรบุร ี

ี
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โครงการอาคารชดพกัอาศยั “ST.MORRIS

1318

โครงการอาคารชดุพกอาศย ST.MORRIS
RESIDENT” บรษิทั รอมแลด จาํกดั ถ.สขุมุวทิ ต.เทพารกัษ์ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ

1319

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั “สาทร 10” (สว่นขยาย)

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี้
(สาทร) จาํกดั

ซ.สาทร 10 แขวงสลีม เขตบางรกั กทม.

1320 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 12 ชัน้ นายอุปกติ วงศส์รุไกร
ถ.พทุธบชูา แขวงบางมด ทุ่งคร ุ
กรงุเทพมหานคร

1321 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 12 ชัน้ นายอุปกติ วงศส์รุไกร
ถ.พทุธบชูา แขวงบางมด ทุ่งคร ุ
กรงุเทพมหานคร

1322

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 129 สาธรใต้
บรษิทั เพบเพลิ เบ 
(ประเทศไทย) จาํกดั

ถ.สาทรใต ้สาทร 
กรงุเทพมหานคร

1323 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 14 ชัน้
บรษิทั วไิลลกัษณ์ ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั ตาํบลชากพง แกลง ระยอง

1324 โครงการอาคารชดพกัอาศยั 16 ชัน้ บรษิทั ฮัว่กี ่เปเปอร ์จาํกดั
ถ.รองเมอืงซ. 3 แขวงรองเมอืง 
ปทมวนั กรงเทพมหานคร1324 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 16 ชนั บรษิทั ฮวัก ีเปเปอร ์จาํกดั ปทุมวนั กรงุเทพมหานคร

1325

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 18 ชัน้
บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

1326 โครงการอาคารชดพกัอาศยั 2 อาคาร
บรษิทั เมโทรส์ตาร ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

รมิถนนสาทรใต ้ซ.สาทร 11 ถ.
สาทร แขวงยานนาวา สาทร 
กรงเทพมหานคร1326 โครงการอาคารชดุพกอาศย 2 อาคาร เพอรต จากด กรงุเทพมหานคร

1327
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 20 ชัน้ City Smart 
Condo ถ.สขุมุวทิ คลองเตย กรงุเทพฯ

1328

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 23 ชัน้
บรษิทั อนิสไตล ์เอสเตท 
เอกมยั จาํกดั

ถ.เอกมยั แขวงคลองตนัเหนือ 
วฒันา กรงุเทพมหานคร

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ

1329 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 23 ชัน้ (สว่นขยาย)

บรษท เอเชยน พรอพ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั

ถ.รชัดาภเิษก  หว้ยขวาง 
กรงุเทพฯ

1330 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 25 ชัน้ ถนนเจรญิกรงุ
บรษิทั ศุภลยั จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.เจรญิกรงุ แขวงบางคอแหลม 
บางคอแหลม กรงุเทพมหานคร

1331 ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงอรณุ
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 25 ชัน้ รวม 2,786 
หน่วยและทีจ่อดรถยนต์

บรษิทั รชัฏา คอนคอรด์ 
จาํกดั

ญ ุ
อมรนิทร ์บางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานคร

1332 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 3 อาคาร บรษิทันายารา จาํกดั
ซ.สขุมุวทิ 105 ต.สาํโรงเหนือ 
เมอืง สมทุรปราการ



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

โ ั ั ั ้
บรษิทัเฟรเกรนท ์เรยีล 

1333

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 31 ชัน้ สขุมุวทิ 11 (สว่น
ขยาย)

บรษทเฟรเกรนท เรยล 
เอสเตท ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์
กรุ๊ป จาํกดั

แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันา กทม.

1334

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 31 ชัน้ สขุมุวทิ 11 (สว่น
ขยาย)

บรษิทั เฟรเกรนท ์เรยีล
เอสเตล ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์
กรุ๊ป จาํกดั

ซ.ไชยยศ แขวงคลองเตยเหนือ 
วฒันา กรงุเทพฯ

1335 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 36 ชัน้
บรษิทั รเิวอรไ์ซด ์การเ์ดน้
 มารน่ีา จาํกดั

ถ.เจรญิกรงุ แขวงพระยาไกร 
บางคอแหลม กรงุเทพฯ

1336 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 36 ชัน้
บรษิทั รเิวอรไ์ซด ์การเ์ดน้
 มารน่ีา จาํกดั

ถ.เจรญิกรงุ แขวงพระยาไกร 
บางคอแหลม กรงุเทพฯ

1337 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 57 ชัน้ RIVERSIDE บรษิทั รเิวอรไ์ซด ์โฮมส ์ดี
์

ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
CONDOMINIUM เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ยานนาวา กรงุเทพมหานคร

1338 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 7 ชัน้ 1 อาคาร
นายพรนิมติร เมตตา
ประเสรฐิ

ถ.ซอยสขุมุวทิ 119 ต.บางเมอืง
ใหม ่เมอืง สมทุรปราการ

1339 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั กลอรี ่แมเนจเมนท์
 จาํกดั

ถ.สคุนธสวสัดิ ์แขวงลาดพรา้ว  
ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ

1340 ิ ั ใ ่ ิ ์ โ ิ ิ ใ ่1340

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั หาดใหญ่นครนิทร ์
จาํกดั

ถ.โชตวิทิยะกุล 5 ต.หาดใหญ่ 
หาดใหญ่ สงขลา

1341

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้

บรษิทั เค.ด.ี แอสเซท 
แอนด์
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 52 แขวงบางจาก เขต
พระโขนง

กทม.

1341

1342

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั กฤษดามหานคร
จาํกดั (มหาชน) ถ.รชัดาภเิษก ซ.19 เขตดนิแดง กทม.

1343 ซ.สขุมุวทิ 101/1 ถ.สขุมุวทิ 
แขวงบางนา บางนา 

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ บรษิทั วงศพ์พิฒัน์ จาํกดั
แขวงบางนา บางนา 
กรงุเทพมหานคร

1344

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ (สว่นขยาย)
บรษิทั กฤษดามหานคร
จาํกดั (มหาชน)

ซ.รชัดาภเิษก 17 (ซ.อนิทามระ 
45)

เขตดนิแดง
กทม.

1345 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ (สว่นขยาย)
บรษิทั กฤษดามหานคร 
จาํกดั (มหาชน) รชัดาภเิษก 17  ดนิแดง กรงุเทพฯ

1346

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ 3 อาคาร
บรษิทั นารายณ์รว่ม
พพิฒัน์ จาํกดั

ถ.รอยลัซติี ้อเวนิว แขวงบางกะปิ
 หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร
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ซ ยอ่ยบารโ์บส ซ สขมวทิ 42 ถ

1347
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ กบั 1 ชัน้ใตด้นิ 
(สว่นขยาย)

บรษิทั ทองหล่อ เรสซิ
เดนซ ์จาํกดั

ซ.ยอยบารโบส ซ.สขุมุวท 42 ถ.
สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 
คลองเตย กรงุเทพฯ

1348 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 8 ชัน้ ถนนพระราม 4
บรษิทั อนิสไตร ์เอสเตท 
เรสซเิดนท ์จาํกด

ถ.พระราม 4 คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

1349
โครงการอาคารชดพกัอาศยั 8 ชัน้และชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้

บรษิทั  เคอเอสเอเอส ดี ถ.ซอยพหลโยธนิ 3 แขวงสาม
กทมโครงการอาคารชดุพกอาศย 8 ชนและชนใตดน 1 ชน

เวลอปเมน้ท ์จาํกดั เสนใน เขตพญาไท
กทม.

1350 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั 9 ชัน้
บรษิทั โรงแรมรมิเพระยอง
 จาํกดั

ซ.พระยาประเสรฐิสนุทราศยั 
แขวงวงัทองหลาง วงัทองหลาง 
กรงุเทพมหานคร

โครงการอาคารชดพกัอาศยั Casa Ratchada Trapra บรษิทั คาซ่า วลิล ์จาํกดั แขวงดาวคะนอง เขตธนบรี กทม.
1351

โครงการอาคารชดุพกอาศย Casa Ratchada Trapra บรษท คาซา วลล จากด แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร กทม.

1352 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั Casa Ratchada-
Thapra (อาคาร A) บรษิทั คาซ่า วลิล ์จาํกดั

ซ.เทอดไท
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ี กทม.

1353 โครงการอาคารชดพกัอาศยั C  R t h d Th บรษิทั คาซ่า วลิล ์จาํกดั
ซ.เทดิไท 33 ถ.เทดิไท แขวง
ดาวคะนอง ธนบร ีกรงเทพฯ1353 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั Casa Ratchada-Thapra บรษิทั คาซ่า วลิล ์จาํกดั ดาวคะนอง ธนบุร ีกรงุเทพฯ

1354
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั CASA 
RATCHADA-THAPRA (อาคาร A) บรษิทั คาซ่า วลิล ์จาํกดั แขวงดาวคะนอง ธนบุร ีกรงุเทพฯ

1355

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั Casa Sathorn บรษิทั คาซ่า วลิล ์จาํกดั
ถ.กรงุธนบุร ีแขวงคลองตน้ไทร 
คลองสาน กรงุเทพฯ

ซ สขมวทิ 30/1 ถ สขมวทิ แขวง

1356
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั DELPALACIO 
RESIDEN บรษิทั ภาคยพ์ร จาํกดั

ซ.สขุมุวท 30/1 ถ.สขุมุวท แขวง
คลองตนั คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

1357
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั G-1 Condo

บรษิทั กรุ๊ปวนั พฒันา 
จาํกดั

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.

1358 ซ.ลาดพรา้ว 1 แขวงจอมพล 
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั G-1 Condo บรษิทั กรุ๊ปวนัพฒันา จาํกดั

ซ.ลาดพราว 1 แขวงจอมพล 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

1359 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั HAPPY HOME อาคาร 4
บรษิทั แกรนด ์แฮปป้ีโฮม 
จาํกดั

แขวงสามเสนนอก หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั แกรนดแ์ฮป็ป้ีโฮม ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ แขวง
1360 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั HAPPY HOME อาคาร A จาํกดั สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

1361

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั HAPPY HOME อาคาร B
บรษิทั แกรนดแ์ฮป็ป้ีโฮม 
จาํกดั

ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ แขวง
สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ
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1362 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั HAPPY HOME อาคาร C
บรษิทั แกรนดแ์ฮป็ป้ีโฮม 
จาํกดั

ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ แขวง
สามเสนนอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั HAPPY HOME
อาคาร A

บรษิทั แกรนด ์แฮปป้ีโฮม
จาํกดั

ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็
แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กทม.

1363

1364

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั I HOUSE PHASE 4 บรษิทั ซติี ้วลิล่า จาํกดั

ซ.ศนูยว์จิยั-พระราม 9 แขวงบาง
กะปิ

เขตหว้ยขวาง
กทม.

1365

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั IDEO VERVE
SUKHUMVIT

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป
เมน้ท์
ท ูจาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง
เหนือ เขตวฒันา กทม.

โ ั ั ่
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ

์ ี้ ี ็ ป ็ ์ ้ ั
1366

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั Life @ Ratchada (สว่น
ขยาย)

เพอรต์ ีดเีวลลอ็ปเมน็ท ์
จาํกดั (มหาชน)

ซ.ลาดพรา้ว 36 แขวงจนัทเกษม 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

1367
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั Life@Ratchada (สว่น
ขยาย)

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน)

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กทม.

ซ นราธวิาสราชนครนิทร ์14 ถ

1368
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั The Bangkok ถ.
นราธวิาสราชนครนิทร ์(สว่นขยาย)

บรษิทั แอล เอช เรยีลเอท
เตส จาํกดั

ซ.นราธวาสราชนครนทร 14 ถ.
นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวงทุ่ง
วดัดอน สาทร กรงุเทพมหานคร

1369
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั THE BANGKOK 
สาทร-ตากสนิ

บรษิทั แอล เอช แอสเซท 
จาํกดั

ถ.กรงุธนบุร ีแขวงบางภูล่าง 
คลองเขต กรงุเทพฯ

1370 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั The Room รชัดา- บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์ ถ.ลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม โครงการอาคารชดุพกอาศย The Room รชดา
ลาดพรา้ว

บรษท แลนด แอนด เฮาส 
จาํกดั(มหาชน)

ถ.ลาดพราว แขวงจนทรเกษม 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

1371 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั The Royal Place
บรษิทั ว.ีเอส.พรอ็พเพอรต์ี้
ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั ต.กะทู ้กะทู ้ภูเกต็

1372 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั WATERFORD 50 บรษิทั ว.ีพ.ีแอสเซท็ส ์จาํกดั
ซ.สขุมุวทิ 50 ถ.สขุมุวทิ 
คลองเตย กรงุเทพฯ

1373
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั Zenith Place @
หว้ยขวาง 

บรษิทั มหาทรพัย์
ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั

ซ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ 14
ถ.ประชาราษฎรบ์าํเพญ็ เขตหว้ย

ขวาง
กทม.
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1374 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั แกรนด ์พารค์ ทาวน์
บรษิทั ชนิวงศ ์เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ซ.สหการประมลู ถ.ประชาอุทศิ  
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร

1375 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั แกรนด ์พารค์ ทาวน์
บรษิทั ชนิวงศ ์เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ซ.สหการประมลู ถ.ประชาอุทศิ  
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร

1376

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั คศล.20 ชัน้
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน)

แขวงสามเสนใน พญาไท กทม.

โ ้

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอ็ปเมน็ท ์ ถ.พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 

ไ1377 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั คสล. 20 ชัน้ จาํกดั (มหาชน) พญาไท กรงุเทพฯ

1378 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั คาสติาร ์ศรนีครนิทร์ บรษิทั สนิสขุสวสัดิ ์จาํกดั ต.บางแกว้ บางพล ีสมทุรปราการ

1379

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เคหะชมุชนคลองหลวง บรษิทั แมจ่นัฟารท์ จาํกดั
ตาํบลคลองหน่ึง คลองหลวง 
ปทุมธานี

ี

1380
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เคหะชมุชนธนบุร ี2 
ระยะที ่1 การเคหะแหง่ชาติ

กม.6 ถ.ธนบุร ี- ปากท่อ แขวง
แสมดาํ บางขนุเทยีน 
กรงุเทพมหานคร

1381 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เคยีงมอคอนโดมเินียม
บรษิทั เคยีงมอ
คอนโดมเินียม จาํกดั

ซ.สเุทพ ซ.7 ถ.สเุทพ ต.สเุทพ 
เมอืง เชยีงใหม่

1382 โครงการอาคารชดพกัอาศยั เจ ดบับลวิ  บเลอวารด์ บรษิทั นิรนัดร ์คาซ่า ถ ศรวีรา แขวงวงัทองหลาง1382 โครงการอาคารชดุพกอาศย เจ.ดบบลว. บเูลอวารด
(สว่นขยาย)

บรษท นรนดร คาซา
จาํกดั

ถ.ศรวรา แขวงวงทองหลาง
เขตวงัทองหลาง กทม.

1383
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เจ.ดบับลวิ.บเูลอวารด์ 
(สว่นขยาย) บรษิทั นิรนัดรค์าซ่า จาํกดั

ถ.ศรวีรา แขวงวงัทองหลาง วงั
ทองหลาง กรงุเทพฯ

บรษิทั พเีอน็ เรยีล พรอ็พ ถ.สทุธสิารวนิิจฉยั แขวงสามเสน
1384 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ซ.อนิทามะระ 4

บรษท พเอน เรยล พรอพ
เพอรท์ร ิจาํกดั

ถ.สทุธสารวนจฉย แขวงสามเสน
ใน พญาไท กรงุเทพฯ

1385
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ซอยอนิทรามระ 4

บรษิทั พเีอน็ เรยีล พรอ็พ
เพอรท์ ิจาํกดั

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

1386 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ซนัเซส เรสซเิดน้
บรษิทั สนิสยามสหพฒันส
 จาํกดั หาดกะหลมิ ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1387 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ซ.ีเจ.แลนด์ บรษิทั ซ.ีเจ.แลนด ์จาํกดั
ถ.บางขนุเทยีน-ชายทะเล แขวง
แสมดาํ บางขนุเทยีน กรงุเทพฯ

1388

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เดอะ ยอชท์เฮเวน่ ภูเกต็
บรษิทั เดอะ ยอชท์ เฮเวน่
 จาํกดั

หมู ่2 บา้นคอเอน ต.ไมข้าว 
ถลาง ภูเกต็

โ ั ั ิ
บรษิทั กฤษดามหานคร 
ํ ั

ซ.อนิทามระ 45 ถ.รชัดาภเิษก 
ิ
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บรษิทั สวนธารประภา กม.5 บางนา-ตราด แขวงบางนา
1390 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เดอะพารค์แลนด์

บรษท สวนธารประภา 
จาํกดั

กม.5 บางนา ตราด แขวงบางนา
 บางนา กรงุเทพมหานคร

1391

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ถนนสขุมุวทิ บรษิทั โฮบสิ จาํกดั
ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก พระ
โขนง กรงุเทพมหานคร

1392 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ทองสภุา เพลส บรษิทั เนตรพร จาํกดั
ซ.ศรพีรสวรรค ์ถ.ประชาราษฏร ์
เมอืง นนทบุรี

1393 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ทองสภุาเพลส บรษิทั เนตรพร จาํกดั
ซ.ศรพีรสวรรค ์ถ.ประชาราษฏร ์
เมอืง นนทบุรี

1394

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ธารทพิย ์การเ์ดน้เพลส
บรษิทั ศรวีชิยัพรอ็พเพอรต์ี้
 กรุ๊ป จาํกดั

14 หมู ่1 และ 109/1 หมู ่14 ถ.สุ
เทพ ต.สเุทพ เมอืง เชยีงใหม่

1395 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั นิรนัดร ์ซติี ้รชัดา บรษิทั นิรนัดร ์ซติี ้จาํกดั
ซ.สนันิบาตเทศบาล แขวง
ลาดยาว จตุจกัร กรงุเทพมหานคร

1396 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั โนวา มริาจ (สว่นขยาย) บรษิทั โนวา มริาจ จาํกดั
ซ.นาเกลอื 16 ถ.พทัยา-นาเกลอื
 บางละมงุ ชลบุรี

1397 บรษิทั พ ีแอนด ์เอน็ 
ิ ป ์

ถ.รามคาํแหง 43/1 แขวงวงั
ปิ

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั บดนิทร ์สวทีโฮม
ดเิวลลอปเมนท ์(1994) 
จาํกดั

ทองหลาง บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

1398 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั บางแค การเ์ดน้ ววิ บรษิทั คงสขุ จาํกดั
ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค ภาษี
เจรญิ กรงุเทพฯ

1399 โครงการอาคารชดพกัอาศยั บางใหญ่ สแควร์ บรษิทั ก๊ดวลิล ์แลนด ์จาํกดั
ถ.ตลิง่ชนั-สพุรรณบุร ีต.บางรกั
พฒันา บางบวัทอง นนทบรี1399 โครงการอาคารชดุพกอาศย บางใหญ สแควร บรษท กดูวลล แลนด จากด พฒนา บางบวทอง นนทบุร

1400

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั บา้นสวนลาซาล
บรษิทั แพมไทย บา้นและ
ทีด่นิ จาํกดั

ซ.ลาซาล ถ.ศรนีครนิทร ์แขวง
บางนา บางนา กรงุเทพฯ

1401 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั บา้นหอคาํ นางอศัรศ์รพิร ณ เชยีงตุง
ซ.หว้ยแกว้ ซ.3 ถ.หว้ยแกว้ ต.สุ
เทพ เมอืง เชยีงใหม่

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั โบ๊ท เฮา้ท ์หวัหนิ อาคาร บรษิทั โบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ 
1402

โครงการอาคารชดุพกอาศย โบท เฮาท หวหน อาคาร
 B

บรษท โบทเฮาส หวหน 
จาํกดั   ชะอาํ เพชรบุรี

1403

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั พชิา พาวลิเลีย่น

บรษิทั พ ีแอนด ์เอน็ 
ดเิวลลอปเมนท ์(1994) 
จาํกดั

ซ.สภุาพงษ์ 1/4 ถ.ศรนีครนิทร ์
แขวงหนองบอน ประเวศ 
กรงุเทพมหานคร

ซ.ธนาคารอาคารสงเคราะห ์1 ถ.

1404
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั พทีทีาวเวอร ์(งานวงศ์
วาน)

บรษิทั พทีอีาร ์แลนด์
แอนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั

งานวงศว์าน ต.บางเขน เมอืง 
นนทบุรี

1405

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ฟลอราวลิล ์สวุรรณภูมิ
บรษิทั ฟลอราวลิล ์
สวุรรณภูม ิคอนโดมเินียม 
จาํกดั

แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบงั

กทม.
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1406 บรษิทั ฟอรร์า่ วลิล ์

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ฟอรร์า่ วลิล ์สวุรรณภูมิ

บรษท ฟอรรา วลล 
สวุรรณภูม ิคอนโดมเินียม 
จาํกดั

ถ.รม่เกลา้ แขวงคลอง 3 ประเวศ
 ราชกระบงั กรงุเทพฯ

1407 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เฟ่ืองฟ้าคอนโดเทล หา้งหุน้สว่นจาํกดั พเีอน็
ถ.เจา้ฟ้า ต.ตลาดเหนือ เมอืง 
ภูเกต็

บรษิทั ยไูนเตด็
ถ ผงัเมอืงสาย ก  ต ปา่ตอง อ

1408

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ภูเกต็ วลิล่า ปา่ตอง บชี
ู

พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั
ถ.ผงเมองสาย ก. ต.ปาตอง อ.

กระทู้
จ.ภูเกต็

1409

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั มหาชยั คอนโดมเินียม
บรษิทั ทพิยเ์จรญิ ดเีวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั

หมู ่4 หมูบ่า้นโคกขาม ต.โคก
ขาม เมอืง สมทุรสาคร

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั มนีบุร ีเพลส คอนโดมนีิ บรษิทั มนีบุร ีเพลส 
โ ่1410 ยม คอนโดมเิน่ียม จาํกดั แขวงมนีบุร ีมนีบุร ีกรงุเทพฯ

1411 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เมอืงแกว้มณี เฟส 1 บรษิทั เมอืงแกว้มณี จาํกดั ต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

1412

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ยนัฮคีอนโดมเินียม 2
บรษิทั พ.ีเอม็.พรอ็พเพอรต์ี้
 จาํกดั

127/5หมู ่4 ต.บางกรวย บาง
กรวย นนทบุรี

ิ ั ี่ ็

1413

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ระดบัหร ู34 ชัน้

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี้
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั
(มหาชน)

ถ.รชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง

กทม.

บรษิทั ทรพิเพลิ พ ีพรอ็พ ถ ลาดพรา้ว แขวงสามเสนนอก 
1414 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั รชัดา เพลส ทจี

บรษท ทรพเพล พ พรอพ
เพอรต์ี ้กรุ๊ป จาํกดั

ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก 
หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

1415

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั รเีจน้ทพ์ฒันาการ 5
บรษิทั ไวทส์ยาม ดเีวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั

ซ.เกษมสนัต ์2 (อ่อนนุช 17)
แขวงสวนหลวง สวนหลวง  
กรงุเทพมหานคร

โ ั ั ั โ ิ ่
ถ.ศรรีาชานคร ต.ศรรีาชา 

1416

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลดัดาคอนโดววิ (สว่น
ขยาย)

บรษิทั  ลดัดา ซติี ้จาํกดั อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี

1417
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลาซาล พารค์ 
คอนโดมเินียม

บรษิทั แซนด ์แอนด ์สโตน
 จาํกดั

ซ.ลาซาล แขวงบางนา พระโขนง
 กรงุเทพมหานคร

1418 บรษิทั ลานนานครเรยีล
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลานนานครคอนโดทาวน์ เอสเตท จาํกดั ตาํบลปา่ตนั เมอืง เชยีงใหม่

1419
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลฟิวิง่ เพลส ลาดพรา้ว 
140

บรษิทั ดไีซน์ แอนด ์ลฟิวิง่
 จาํกดั

ซ.ลาดพรา้ว 140 ถ.ลาดพรา้ว 
คลองจัน่ บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร
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ซ ลาดพรา้ว 138 ถ ลาดพรา้ว 

1420
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลฟิวิง่เพลส (ลาดพรา้ว 
138)

บรษิทั ดไีซน์ แอนด ์ลฟิวิง่
 จาํกดั

ซ.ลาดพราว 138 ถ.ลาดพราว 
แขวงคลองจัน่ บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

1421

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลฟิวิง่เพลส (ลาดพรา้ว 
138)

บรษิทั ดไีซน์ แอนด ์ลฟิวิง่
 จาํกดั

ซ.ลาดพรา้ว 138 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงคลองจัน่ บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

1422 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลฟิวิง่เพลส (ศนูยว์จิยั 14)
บรษิทั ดไีซน์ แอนด ์ลฟิวิง่
 จาํกดั

ซ.ศนูยว์จิยั 14 ถ.เพชรบุรตีดัใหม่
 แขวงบางกะปิ หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร

โ ่ ์
บรษิทั ดไีซน์ แอนด ์ลฟิวิง่

ซ.ศนูยว์จิยั 14 ถ.เพชรบุรตีดัใหม่
 แขวงบางกะปิ หว้ยขวาง 

1423 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลฟีวิง่เพลส ศนูยว์จิยั 2  จาํกดั กรงุเทพฯ

1424

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ลุมพนีิ เพลส พระราม 3
บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล
อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)

ถ.พระราม 3  บางคอแหลม 
กรงุเทพฯ

1425
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เลคไซด ์ภูเกต็ 
(Lakeside Phuket)

บรษิทั ภูเกต็ พ.ีอาร.์ด.ี
พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั ตาํบลกะทู ้กะทู ้ภูเกต็

ิ ั ใ ่ ั ์ ์
1426 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ศุภสารคอนโดมเินียม

บรษิทั หาดใหญ่เคหะการ 
จาํกดั

ถ.ศุภสารรงัสรรค ์ต.คอหงษ์ 
หาดใหญ่ สงขลา

1427

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั ศุภาลยั ปารค์
บรษิทั ศุภาลยั จาํกดั 
(มหาชน)

พหลโยธนิ 21 แขวงลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

ซ.ลาดพรา้ว 102 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงวงัทองหลาง บางกะปิ 

1428 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สตดูโิอ โซน บรษิทั คาซาวด ีจาํกดั
แขวงวงทองหลาง บางกะป 
กรงุเทพมหานคร

1429
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สาทร 12

บรษิทั  เอพ ีแปซฟิิค สตาร์
 (สาทร) จาํกดั

ซอยสาทร 12 แขวงสลีม เขตบาง
รกั

กทม.

1430 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สาํนกังานพาณิชย ์ศรี
นครนิทร ์โฮม ออฟฟิศ

บรษิทั สถติกติตวิงศ์
สถาพร จาํกดั

ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 
ประเวศ กรงุเทพมหานครุ

1431 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สลีมเทอเรส 2
บรษิทั เมโทรสตาร ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั แขวงสลีม บางรกั กรงุเทพฯ

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สขุมุวทิ 28

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี้
(สขุมุวทิ) จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 28 แขวงคลองตนั 
เขตคลองเตย

กทม.

1432

1433
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สขุมุวทิ 28 (สว่นขยาย)

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้(สขุมุวทิ) จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย

กทม.

1434 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สขุมุวทิ 59
บรษิทั สวุรรณเอสเตรท 
จาํกดั

แขวงคลองตนัเหนือ วฒันา 
กรงุเทพฯ
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โ ั ั ์ ั ี ี
ถ.สทธสิารวนิิจฉยั 

1435

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สทุธสิารเรสซเิดนซ์
คอนโด

บรษิทั  ปรดีา เรยีลเอสเตส
 จาํกดั

ถ.สทุธสารวนจฉย 
เขตหว้ยขวาง กทม.

1436
โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สทุธสิารเรสซเิดนซ์
คอนโด

บรษิทั  ปรดีา เรยีลเอสเตส
 จาํกดั

ถ.สทุธสิารวนิิจฉยั
 เขตหว้ยขวาง กทม.

1437 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สงู 8 ชัน้
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 26 แขวงคลองตนั 
คลองเตย กรงุเทพฯ

1438 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั สงู 9 ชัน้
บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี้
 พารเ์นอร ์จาํกดั

ซ.นราธวิาสราชนครนิทร ์แขวง
ชอ่งนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ

1439

โ ่
บรษิทั แจนคอนดเีวลลอป

์
ซ.จฬุาเกษม ถ.งานวงศว์าน ต.

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั หฤทยัแมนชัน่ เมน้ท ์จาํกดั บางเขน เมอืง นนทบุรี

1440 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั แหลมฉบงั เรสซเิดนซ์ บรษิทั ศรรีาชาเพลซ จาํกดั ต.แหลมฉบงั ศรรีาชา ชลบุรี

1441

โครงการอาคารชดุพกัอาศยั อโศก-เพชรบุรี
บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั

ถ.เพชรบุร ีแขวงมกักะสนั เขต
ราชเทวี

กทม.

1442 โ ั ั ี ์ ้ โ ิ ิ ั ์ โ1442 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั เอส ว ีการเ์ดน้คอนโดมิ
เนียม และเอส ว ีรอยลั ปารค์ คอนโดมเินียม

บรษิทั พระราม 3 แลนด ์
จาํกดั

ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
ยานนาวา กรงุเทพมหานคร

1443 โครงการอาคารชดุพกัอาศยั แอล.ซ.ีแมนชัน่
บรษิทั แลนเดเซยี 
คอนสทรคัชัน่ จาํกดั ต.แมเ่หยีะ เมอืง เชยีงใหม่

1444 โครงการอาคารชดพกัอาศยักบนิทรค์อนโดมเินียม
บรษิทั กบนิทรพ์รอ็พเพอร์
ตี ้จาํกดั ต.กบนิทร ์กบนิทรบ์ร ีปราจนีบรี1444 โครงการอาคารชดุพกอาศยกบนทรคอนโดมเนยม ต จากด ต.กบนทร กบนทรบุร ปราจนบุร

1445

โครงการอาคารชดุพกัอาศยักฤษสกนธ ์คอนโดวลิล์
บรษิทั กฤษสกนธ ์วลิล ์
จาํกดั

ถ.จรลัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหร ุ
บางพลดั กรงุเทพมหานคร

1446 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเกษมมณฑล
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี
 จาํกดั

ถ.เพชรเกษม 118 ต.ออ้มน้อย 
กระทุ่มแบน  สมทุรสาคร

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี ถ.เพชรเกษม 118 ต.ออ้มน้อย 
1447 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเกษมมณฑล

สหกรณเคหสถานราชนาว
 จาํกดั

ถ.เพชรเกษม 118 ต.ออมนอย 
กระทุ่มแบน  สมทุรสาคร

1448

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัขนาด 164 หอ้ง
บรษิทั ศุภราช สวที เพลส 
จาํกดั

ซ.พหลโยธนิ 14 ถ.พหลโยธนิ 
แขวงสามเสนใน พญาไท 
กรงุเทพมหานคร

ซ.พหลโยธนิ 34 ถ.พหลโยธนิ 
1449 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัโครงการเกษตรเรสซเิดนท์ บรษิทั พราพลาซ่า จาํกดั แขวงลาดยาว จตุจกัร กรงุเทพฯ

1450 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัจติรณรงค ์4
บรษิทั จติรณรงค ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั ต.มหาสวสัดิ ์บางกรวย นนทบุรี

1451

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเฉลมิขวญัคอนโดทาวน์
บรษิทั เฉลมิขวญับา้นและ
ทีด่นิ จาํกดั หมู ่3 ต.ปา่ตาล เมอืง ลพบุรี
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บรษิทั ชนสัมก์ารเคหะ ซ.ลาดพรา้ว 73  บางกะปิ 
1452 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัดลุยิาพาวลิเลีย่น

บรษท ชนสมการเคหะ 
จาํกดั

ซ.ลาดพราว 73  บางกะป 
กรงุเทพมหานคร

1453 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเดอะเมดสินั
บรษิทั โรจนะ พรอ็พเพอร์
ตี ้จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ 41 แขวงคลองตนั
เหนือ วฒันา กรงุเทพมหานคร

1454 โครงการอาคารชดุพกัอาศยันิรนัดรค์อนโดเทล 3 เฟส
 3

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซ.ีอาร.์
อาร.์พรอพเพอรต์ี้

ถ.ประชาอุทศิ แขวงสกีนั ดอน
เมอืง กรงุเทพฯ

1455
โครงการอาคารชดุพกัอาศยันิรนัดรค์อนโดเทล 
โครงการ 6 เฟส 2

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซ.ีอาร.์
อาร.์พรอพเพอรต์ี้ แขวงสกีนั ดอนเมอืง กรงุเทพฯ

1456 โครงการอาคารชดุพกัอาศยับางกอกน้อยวอเตอรไ์ซต์
บรษิทั บางกอกน้อยวอ
เตอรไ์ซต ์จาํกดั

ซ.เตมิบุญ ถ.บางกอกน้อย-ตลิง่
ชนั แขวงบางขนุนนท ์บางกอก
น้อย กรงุเทพฯ

1457

โครงการอาคารชดุพกัอาศยับางแค การเ์ดน้ววิ บรษิทั คงสขุ จาํกดั
ซ.วดันิมมานนรด ีถ.สขุาภบิาล 1 
 บางแค กรงุเทพฯ

1458 โครงการอาคารชดุพกัอาศยับา้นเฉลมิพระเกยีรติ
บรษิทั ทองไทย เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ถ.ท่าน้ํานนท-์วดัโบสถ ์ต.บางศรี
เมอืง เมอืง นนทบุรี

1459 โครงการอาคารชดพกัอาศยับา้นมติรภาพ 2
บรษิทั เอส.อ.ีอนิทาเนีย 
จาํกดั

หมู ่4 ถ.สขุาประชาสรรค ์3 ต.
บางพด ปากเกรด็ นนทบรี1459 โครงการอาคารชดุพกัอาศยับา้นมติรภาพ 2 จาํกดั บางพดู ปากเกรด็ นนทบุรี

1460

โครงการอาคารชดุพกัอาศยับา้นสรวลรมิทราย บรษิทั นิว ด.ีบ.ีกรุ๊พ จาํกดั
ถ.ตะเกยีบ ต.หนองแก หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

1461 โครงการอาคารชดุพกัอาศยับา้นสวนอยูนิ่รนัดร์
บรษิทั นิรนัดรร์ตัน์ กรุ๊ป 
จาํกดั

ถ.ศรพีรสวรรค ์ต.สวนใหญ่ เมอืง
 นนทบุรี

ถ เกยีรตริว่มมติร ถ พทธมณฑล

1462
โครงการอาคารชดุพกัอาศยับา้นเอือ้อาทรพทุธ
มณฑลสาย 4

บรษิทั สยามผลติภณัฑ ์
คอนกรตีและอฐิ จาํกดั

ถ.เกยรตรวมมตร-ถ.พทุธมณฑล
สาย 4 ต.กระทุม้ลม้ สามพราน 
นครปฐม

1463

โครงการอาคารชดุพกัอาศยับา้นเอือ้อาทรลาดกระบงั
บรษิทั ภคภูม ิดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ถ.หลวงแพง่ แขวงทบัยาว 
ลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร

บรษิทั โบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ 
1464 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัโบ๊ทเฮา้ส ์หวัหนิ อาคาร c

บรษท โบทเฮาส หวหน 
จาํกดั   ชะอาํ เพชรบุรี

1465 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัปทุมทองคอนโด บรษิทั ปทุมทอง กรุ๊ป จาํกดั
ถ.ขนุพเิรนทรเทพ ซ.1  เมอืง 
พษิณุโลก

1466 ซ.วดัไผเ่งนิ(จนัทร ์43) ถ.จนัทร ์
แขวงยานนาวา สาทร 

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัไผเ่งนิ คอนโดมเินียม นายอทิธ ิวงศส์รุไกร กรงุเทพมหานคร

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัพญาไท

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี้
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ถ.ศรอียธุยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
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บรษิทั พนัเทพบา้นและ ถ.แมห่ลวน ต.ตลาดเหนือ เมอืง 
1468 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัพนัเทพคอนโดทาวน์

บรษท พนเทพบานและ
ทีด่นิ จาํกดั

ถ.แมหลวน ต.ตลาดเหนอ เมอง 
ภูเกต็

1469

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัฟลเูลอรต์นั สขุมุวทิ
บรษิทั เมเจอร ์ดเีวลลอป
เมนท ์จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ 
วฒันา กรงุเทพมหานคร

ซ.ประชาสงเคราะห ์16 ถ.
ประชาสงเคราะห ์ดนิแดง 

1470 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัแฟลตพนาสนิ บรษิทั นิรมนมัน่คง จาํกดั กรงุเทพมหานคร

1471 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัภูเกต็ วลิล่า ปา่ตอง บชี
บรษิทั ยไูนเตล็พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั ต.ปา่ตอง กะทู ้ภูเกต็

1472

โ
บรษิทั หงศทืองแลนด ์

128/39 หมู ่2 ถ.เชือ่มสมัพนัธ ์
แขวงกระทุ่มราย หนองจอก 

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัมหานครธานี จาํกดั กรงุเทพมหานคร

1473
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเมโทร อเวนิว สขุมุวทิ 66

บรษิทั เมโทรสตาร ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน)

ถ.สขุมุวทิ 66 กทม.

1474 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเมโทรอเวนิว สขุมุวทิ 66
บรษิทั เมโทรสตารพ์รอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน)     กรงุเทพฯ

1475 ิ ั ี ั ิ1475

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัรวม 3 อาคาร (ไอวี ่รชัดา)
บรษิทั พฤกษา เรยีล
เอสเตท จาํกดั (มหาชน)

ถ.รชัดาภเิษก 20 แขวงสามเสน
นอก หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

1476
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัรวมสงู 38 ชัน้ จาํนวน 2 
อาคาร ซอยสขุมุวทิ 24 บรษิทั อลัไบรท์โฮดิง้ จาํกดั

สขุมุวทิ 24 แขวงคลองตนั 
คลองเตย กรงุเทพฯ

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัรวมสงู 38 ชัน้ บรษิทั อลัไบรท์ โฮลดิง้ส์
ซ.สขุมุวทิ 24

ถ สขมวทิ แขวงคลองตนั เขต

1477

จาํนวน 2 อาคาร ซ.สขุมุวทิ 24 จาํกดั
ถ.สขุมุวท แขวงคลองตน เขต

คลองเตย
กทม.

1478
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัระดบัหร ู22 ชัน้ (สว่น
ขยาย)

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน)

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.

1479
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัระดบัหร ู26 ชัน้ (สว่น
ขยาย)

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 67 แขวงพระโขนง
เหนือ  วฒันา กรงุเทพฯ

บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดเีวลลอ็ปเมน็ท ์

1480 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัระดบัหร ู34 ชัน้ จาํกดั (มหาชน) หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

1481

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัรชัดาภเิษก
บรษิทั นารายณ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.รชัาภเิษก แขวงดนิแดง ดนิ
แดง กรงุเทพมหานคร

1482 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัรมิหาดคอนโด บรษิทั กรนีววิ จาํกดั ต.ชะอาํ ชะอาํ เพชรบุรี
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บรษิทั เอเชีย่น พรอ็พ

1483

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัลาดพรา้ว 18

บรษท เอเชยน พรอพ
เพอรต์ี ้ดี
เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน)

ซ.ลาดพรา้ว 18 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร 

กทม.

1484 บรษิทั ววิทะเล จอมเทยีน 

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัและพาณิชยกรรม 18 ชัน้
คอนโดมเินียม (1999) 
จาํกดั ตาํบลหนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

1485
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัและพาณิชยกรรม 21 ชัน้ 
(โครงการ 5 อาคาร 2)

บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม(2002) จาํกดั

ถ.ทพัพระยา ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

1486
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัและพาณิชยกรรม 22 ชัน้ 
(โครงการ 5)

บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม บชี (2002)
 จาํกดั

ถ.ทพัพระยา ต.หนองปรอื บาง
ละมงุ ชลบุรี

1487

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัและพาณิชยก์รรม 30 ชัน้
บรษิทั ววิทะเลมารน่ีา บชี 
คอนโดมเินียม จาํกดั   เมอืง ชลบุรี

โ ั ั ิ ี ิ ั ี ้
1488

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัและพาณิชยกรรมเลยีบ
เจา้พระยา

บรษิทั เลยีบเจา้พระยา 
จาํกดั แขวงวชริพยาบาล ดสุติ กรงุเทพฯ

1489 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัวรรตัน์ คอนโดมเินียม
บรษิทั วรรตัน์-
คอนโดมเินียม จาํกดั

ถ.จรลัสนิทวงศ ์แขวงอรณุอมัริ
นทร ์บางกอกน้อย กรงุเทพฯ

1490

บรษิทั เมโทรส์ตาร ์พรอ็พ
ซ.สาทร 3 (สวนพล)ู ถ.สาทรใต ้
แขวงท่งมหาเมฆ สาทร 

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัวภิาสาทร
บรษท เมโทรสตาร พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั

แขวงทุงมหาเมฆ สาทร 
กรงุเทพมหานคร

1491 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัศรรีาชา บชี คอมเพลก็ส์
บรษิทั พาราเมาทด์เีวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.เจมิจอมทอง ต.ศรรีาชา ศรี
ราชา ชลบุรี

1492 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัศุภาลยั ปารต์ (พหลโยธนิ)
ถ.พหลโยธนิ 21 แขวงลาดยาว 
จตุจกัร กรงุเทพฯุ ุ ( ) ุ ุ

1493 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัสริภิาทาวเวอร์
คอนโดมเินียม

บรษิทั เกยีรตนิภาธรุกจิ 
จาํกดั ต.ชา้งเผอืก เมอืง เชยีงใหม่

1494 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัสมีา คอนโดทาวน์ บรษิทั ท ีซ ีสมีา จาํกดั
ซ.4 ถ.มติรภาพ  เมอืง 
นครราชสมีา

บรษิทั เอม็ทเีอส พร๊อพ ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สลีม  บางรกั 
1495 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัสลีม ซติี ้คอนโดมเินียม เพอรต์ี ้จาํกดั กรงุเทพฯ

1496 โครงการอาคารชดุพกัอาศยัสขุมุวทิ ซติี ้รสีอรท์ (สว่น
ขยาย) บรษิทั ฮารสินั แลนด ์จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 11 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพมหานคร

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชัน้
บรษิทั ซติี ้รสีอรท์
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.ราชวถิี
เขตพญาไท กทม.
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บรษิทั สตารเ์ฮา้ส ์พรอ็พ ซ.กรงธนบร ี5 ถ.กรงธนบร ี

1498

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ จาํนวน 1 อาคาร

บรษท สตารเฮาส พรอพ
เพอรต์ี้
จาํกดั

ซ.กรงุธนบุร 5 ถ.กรงุธนบุร 
แขวงคลองตน้ไทร
เขตคลองสาน

1499

บรษิทั อนนัตศ์กัดิเ์จรญิ
ซ.มาตานุสรณ์ ถ.มไหสวรรค ์
แขวงบางคอแหลม บางคอแหลม

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ จาํนวน 2 อาคาร
ญ

วเิศษสขุ จาํกดั  กรงุเทพมหานคร

1500
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัหลงัใหมบ่ณัฑติอนิเตอร์
ทาวน์

บรษิทั กมลกจิอนิเตอร์
เฮา้ส ์จาํกดั ตาํบลคคูต ลาํลกูกา ปทุมธานี

1501
โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเอสแอนดเ์อส สขุมุวทิ

บรษิทั เอสแอนดเ์อส 
สขุมุวทิ จาํกดั

แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

1502

โครงการอาคารชดุพกัอาศยัเฮอรม์เิทจ บรษิทั พาวงศพ์ฒันา จาํกดั ถ.ทา้วสรุะ  เมอืง นครราชสมีา

1503
โครงการอาคารชดุอยูอ่าศยั สาํนกังานและพาณิชย ์
ศรนีครนิทร ์โฮม ออฟฟิศ

บรษิทั สถติกติตวิงศ์
สถาพร จาํกดั

ถ.ศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 
ประเวศ กรงุเทพมหานคร

1504
โครงการอาคารเชา่ในทีด่นิราชพสัด ุจงัหวดั
อบลราชธานี ระยะที ่1 และระยะที ่2 การเคหะแหง่ชาติ ถ พนม  เมอืง อบลราชธานี1504 อุบลราชธานี ระยะท ี1 และระยะท ี2 การเคหะแหง่ชาติ ถ.พนม  เมอืง อุบลราชธานี

1505 โครงการอาคารเชา่ในทีด่นิราชพสัดจุงัหวดัรอ้ยเอด็ ตาํบลเหนือเมอืง เมอืง รอ้ยเอด็

1506 โครงการอาคารเชา่พกัอาศยัรวม "บา้นเพชรบุร"ี
บรษิทั พรธรรม พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

แขวงถนนเพชรบุร ีราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1507
โครงการอาคารเชา่มาตรฐานรองเพชรเกษม 91 สว่น
เดมิและระยะที ่2

ตาํบลสวนหลวง กระทุ่มแบน 
สมทรสาคร1507 เดมและระยะท 2 สมทุรสาคร

1508 โครงการอาคารเชา่มาตรฐานรองออ้มน้อยสว่นเดมิ
และระยะที ่2

ตาํบลออ้มน้อย กระทุ่มแบน 
สมทุรสาคร

1509
โครงการอาคารเซอรว์สิอพารท์เมนท ์เค.พ.ีเอน็. เรยีล
เอสเตท

บรษิทั เค.พ.ีเอน็. เรยีล
เอสเตท จาํกดั

ซ.รามคาํแหง 24 ถ.รามคาํแหง 
แขวงหวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯุ

1510 โครงการอาคารทีพ่กัอาศยั 7 ชัน้ (สนัทดัคอรท์) บรษิทั สนัทดัคอรท์ จาํกดั
แขวงราษฏรบ์รูณะ ราษฏรบ์รูณะ
 กรงุเทพมหานคร

1511

โครงการอาคารทีพ่กัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั เคอาร ์แอนดแ์อส
โซซเิอทส ์จาํกดั

ซ.ประชาชืน่ 37 ถ.ประชาชือ่ 
แขวงบางซื่อ บางซื่อ 
กรงุเทพมหานคร

1512 โครงการอาคารทีพ่กัอาศยั 8 ชัน้ บรษิทั เดอืนเจด็ จาํกดั
แขวงคนันายาว คนันายาว 
กรงุเทพมหานคร

1513 โครงการอาคารทีพ่กัอาศยั สงู 8 ชัน้ ถ.อรณุอมัรนิทร์
บรษิทั เคเอสซ ีดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ซ.เหล่าลดา ถ.อรณุอมัรนิทร ์
บางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร

1514

โ ี่ ั ั โ ิ ี ิ ั ์ ี ี ๊ป ํ ั
167/1 หมู ่7 ต.ท่าโพธิ ์เมอืง 
ิ โ
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โ ้ ั ั โ ี
บรษิทั อติลัไทยเรยีล เอช็

่ ั ์ ี
1515

โครงการอาคารบา้นพกัพนกังานโรงแรมอมารี
บรษท อตลไทยเรยล เอช
เทท จาํกดั

ต.บ่อผดุ อ.เกาะสมยั จ.สรุาษฏรธ์านี

1516 โครงการอาคารบา้นพกัพนกังานโรงแรมอมารี
บรษิทั อติลัไทยเรยีลเอช็
เทท จาํกดั ต.บ่อผดุ เกาะสมยุ สรุาษฏรธ์านี

1517

โครงการอาคารพกัอาศยั (สว่นขยาย)
บรษิทั แอล เค พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั (เลง้กี)่

33/35 ต.หนองปรอื บางละมงุ 
ชลบุรี

1518 โครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชัน้ บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั ตาํบลปากน้ํา เมอืง ระยอง

1519

โครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชัน้ นางกรองทอง จงึเกษมสขุ
ถ.สรรพาวธุ

แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

1520

โ ้ ์
บรษิทั เอสดบับลวิ พรอ็พ

์ ้
ถ.ศรนีครนิทร(์ขา้งซอยวดัศรี
่โครงการอาคารพกัอาศยั 11 ชัน้ ถนนศรนีครนิทร์ เพอรต์ี ้จาํกดั เอีย่ม) บางนา กรงุเทพฯ

1521 โครงการอาคารพกัอาศยั 14 ชัน้ "แปซฟิิคแมนชัน่"
บรษิทั แปซฟิิคแมนชัน่ 
จาํกดั

ถ.จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหร ุ
บางพลดั กรงุเทพมหานคร

1522 โครงการอาคารพกัอาศยั 15 ชัน้
บรษิทั เฮา้สซ์ิง่ คอมเพก็ซ์
 จาํกดั

ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
หว้ยขวาง กรงุเทพฯ

1523 ้1523

โครงการอาคารพกัอาศยั 20 ชัน้ (Srisakul Place) บรษิทั ธรีเ์อก จาํกดั
ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล 
จตุจกัร กรงุเทพมหานคร

1524 โครงการอาคารพกัอาศยั 24 ชัน้ อสัสกาญจน์ เพลส บรษิทั อสัสกาญจน์ จาํกดั
ถ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก 
บางกะปิ กรงุเทพฯ

1525
โครงการอาคารพกัอาศยั 5 ชัน้

บรษิทั จนิตวศิวก์ารโยธา 
จาํกดั

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
1525 จากด

1526

โครงการอาคารพกัอาศยั 5 ชัน้
บรษิทั จนิตวศิวก์ารโยธา 
จาํกดั ต.คลอง 1 คลองหลวง ปทุมธานี

1527 โครงการอาคารพกัอาศยั 5 ชัน้
บรษิทั ยนูานิมมติี ้อพารท์
เมน้ท ์จาํกดั

ถ.รามคาํแหง 24 แยกศริมิติร 
แขวงหวัหมาก บางกะปิ 
กรงุเทพมหานครุ

1528 โครงการอาคารพกัอาศยั 6 ชัน้ บางขนุเทยีน
บรษิทั เอม็.เอม็.พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.ชุม่แจม่ ถ.บางขนุเทยีน - 
ชายทะเล แขวงแสมดาํ บางขนุ
เทยีน กรงุเทพมหานคร

1529 โครงการอาคารพกัอาศยั 7 ชัน้ หจก.พ ีเอน็ ทีด่นิ ถ.พนูผล ต.ตลาดเหนือ   ภูเกต็

1530 โครงการอาคารพกัอาศยั 7 ชัน้ หจก. มาตุรงค์ ต.หวัหนิ หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

1531
โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้

บรษิทั ศริาภา เรชสเิดน็ท ์
จาํกดั

ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืง จ.ฉะเชงิเทรา

1532

โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้ คณุเอกธง รตันสริสิวสัดิ ์

ซ.มณัฑนา ถ.บางนา-ตราด ต.
บางโฉลง บางพล ีสมทุรปราการ
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หม ่3 ซ รงัสติ-นครนายก 34 (ซ

1533 โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้ นายสมศกัดิ ์เหลอืงถาวรกุล

หม ู3 ซ.รงสต-นครนายก 34 (ซ.
ชสูขุ) ต.ประชาธปิตัย ์ธญับุร ี
ปทุมธานี

1534 โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้ บรษิทั เค.ว.ีแมนชัน่ จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 81 ถ.สขุมุวทิ แขวง
บางจาก พระโขนง 
กรงุเทพมหานคร

1535

โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั พรรณาปยกุต ์เฮา้ส์
 จาํกดั

ซ.รชัดาภเิษก 13 ถ.รชัดาภเิษก 
แขวงดนิแดง  ดนิแดง 
กรงุเทพมหานคร

1536 โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั ศลิาภาเรสซเิดน้ท ์
จาํกดั ต.บางตนีเป็ด เมอืง ฉะเชงิเทรา

1537
โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้

บรษิทั ปรชีากรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน)

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.

1538

โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้ นางจรยิา  สกุลกติตธิาํรง
ถ.เหนือ-ใต ้แขวงบางโคล่ บาง
คอแหลม กรงุเทพฯ

1539 โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั เตยีกุ่ยฮวด ลฟิวิง่
เพลส จาํกดั

ตาํบลบางโฉลง  บางพล ี
สมทรปราการ1539 โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชนั เพลส จาํกดั สมทุรปราการ

1540 โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้ บรษิทั ว.ีท.ีแมนชัน่ จาํกดั
ถ.พระรามที ่2 แขวงบางมด  
จอมทอง กรงุเทพฯ

1541

โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้
บรษิทั หาดใหญ่นครนิทร ์
จาํกดั

ถ.ศรภีูวนารท ต.หาดใหญ่  
หาดใหญ่ สงขลา

ถ เรศ แขวงสีพ่ระยา บางรกั 
1542 โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้ บรษิทั อนิทสมัพนัธ ์จาํกดั

ถ.เรศ แขวงสพระยา บางรก 
กรงุเทพฯ

1543
โครงการอาคารพกัอาศยั 8 ชัน้ ซ.ประชาราษฏร์
บาํเพญ็ 9 นางสนุนัทา บุญศรสีวุรรณ

ถ.ประชาราษฏรบ์าํเพญ็ แขวง
หว้ยขวาง หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร

1544

โครงการอาคารพกัอาศยั 9 ชัน้ The Bloom บรษิทั เซน็ตป์อล จาํกดั
ซ.ศรบีาํเพญ็ ถ.เยน็อากาศ แขวง
ชอ่งนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ

1545 โครงการอาคารพกัอาศยั 9 ชัน้ The Bloom
บรษิทั ราม 65 เซน็เตอร ์
จาํกดั

ซ.มหาดไทย 1 ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงวงัทองหลาง วงัทองหลาง 
กรงุเทพฯ

1546 โครงการอาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. สงู 3 ชัน้ บรษิทั ยิง่รํ่ารวย จาํกดั
ซ.สมอตนั ต.หวัหนิ หวัหนิ 
ประจวบครีขีนัธ์

1547

โครงการอาคารพกัอาศยั ค.ส.ล. สงู 8 ชัน้
บรษิทั กรงุเทพดสุติ เวช
การ จาํกดั (มหาชน)

แขวงบางกะปิ หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร

โ ั ั ั ้
บรษิทั กรองทองอพาร์

์ ปิ ํ ั
ซ.สงิหเสนี ถ.เสรไีทย แขวง

ั ่ ปิ
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บรษิทั เศรษฐวีรรณการ ซ.สขมวทิ 24 แขวงคลองเตย 
1549 โครงการอาคารพกัอาศยั ซอยสขุมุวทิ 24 (สว่นขยาย)

บรษท เศรษฐวรรณการ
เคหะ จาํกดั

ซ.สขุมุวท 24 แขวงคลองเตย 
คลองเตย กรงุเทพมหานคร

1550

โครงการอาคารพกัอาศยั ซอยสขุมุวทิ 81 บรษิทั สวนวจิติร จาํกดั
ซ.สขุมุวทิ 81 แขวงพระโขนง
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

บรษิทั เซนเตอร ์พอยท ์
ซ.20 มถุินา แยก 11 ถ.สทุธสิาร
วนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก หว้ย

1551 โครงการอาคารพกัอาศยั เซนเตอร ์พอยท ์ทาวเวอร์ ทาวเวอร ์จาํกดั ขวาง กรงุเทพมหานคร

1552 โครงการอาคารพกัอาศยั ท.ีเอส.ท ีพรอ็พเพอรต์ี้
บรษิทั ท.ีเอส.ท ีพรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.รามคาํแหง 65 (มหาดไทย) 
วงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร

1553 โครงการอาคารพกัอาศยั นมัเปอรว์นัแลนด ์อพาร์
ทเมนท์

บรษิทั นมัเบอรว์นั พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.รามคาํแหง 2 ประเวศ 
กรงุเทพมหานคร

1554 โครงการอาคารพกัอาศยั พ.ีว.ีอพารเ์มนท์ หา้งหุน้สว่นจาํกดัเชฐพฒันา - พญาไท กรงุเทพฯ

1555 โครงการอาคารพกัอาศยักรงุเทพอพารท์เมนท์ บรษิทั ธนสารทว ีจาํกดั
ซ.รางน้ํา ถ.พญาไท  ราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร

1556

โครงการอาคารพกัอาศยัเซน็หลยส ์แกรนดเ์ทอเรส
บรษิทั เมโทรส์ตาร ์พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ซ.สาทร 11 ถ.สาทร แขวงยาน
นาวา สาทร กรงเทพมหานครโครงการอาคารพกัอาศยัเซน็หลุยส ์แกรนดเ์ทอเรส เพอรต์ ีจาํกดั นาวา สาทร กรงุเทพมหานคร

1557 โครงการอาคารพกัอาศยัฝกัขา้วโพด
บรษิทั กรงุเทพพฒันา 
ซเีอม็เอส จาํกดั

ซ.รามคาํแหง 40 ถ.รามคาํแหง 
แขวงหวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ

บรษิทั พงษ์ทอง ทาวเวอร์
ซ.วฒันานนัท ์ถ.ชา่งอากาศอุทศิ 
แขวงสกีนั ดอนเมอืง 

1558 โครงการอาคารพกัอาศยัพงษ์ทอง ทาวเวอร์
บรษท พงษทอง ทาวเวอร
 จาํกดั

แขวงสกน ดอนเมอง 
กรงุเทพมหานคร

1559

โครงการอาคารพกัอาศยัยงัมาเพลส
ถ.แฮปป้ีแลนด ์สายที ่2 บางกะปิ
 กรงุเทพฯ

โ ั ั  8 ั ้ ิ ั   ี ป ์  ํ ั

ซอยเพชรเกษม 112 
ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ู

1560

โครงการอาคารพกัอาศยัรวม 8 ชนั บรษิทั  เอส.ซ.ีปารค์ จาํกดั
ู

เขตหนองแขม
กทม.

1561 โครงการอาคารพกัอาศยัรวมโกเมน นายธนินทร ภูเกา้ลว้น ต.อ่าวนาง เมอืง กระบี่

1562 ซ.รามคาํแหง 40 ถ.รามคาํแหง 
แขวงหวัหมาก บางกะปิ 

โครงการอาคารพกัอาศยัรามคาํแหง 40 บรษิทั ปฐพากาส จาํกดั กรงุเทพมหานคร

1563
โครงการอาคารพกัอาศยัและพาณิชยกรรม 20 ชัน้ 
(โครงการ 3)

บรษิทั ววิทะเลจอมเทยีน 
คอนโดมเินียม (2002) 
จาํกดั

ถ.พระตาํหนกัซ. 6 ต.หนองปรอื 
บางละมงุ ชลบุรี
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เชงิสะพานพระราม 9 ซ สขสวสัดิ ์

1564 โครงการอาคารพกัอาศยัและอาคารพาณิชย ์8 ชัน้
บรษิทั เหล่าธงสงิห ์พลาซ่า
 จาํกดั

เชงสะพานพระราม 9 ซ.สขุสวสด
 33 แขวงราษฏรบ์รูณะ ราษฏร์
บรูณะ กรงุเทพมหานคร

1565

โครงการอาคารพกัอาศยัสลีม ซติี ้รสีอรท์ สว่นขยาย
บรษิทั ฮาดสินั ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั

ซ.พพิฒัน์ ถ.สลีม แขวงสลีม บาง
รกั  กรงุเทพมหานคร

บรษิทั ราชา โอเวอรช์สี ์เท ถ.สขุมุวทิ 19 แขวงคลองเตย
1566 โครงการอาคารพกัอาศยัสขุมุวทิ 19 (สว่นขยาย) รดดิง้ จาํกดั

ุ ุ
เหนือ วฒันา กรงุเทพมหานคร

1567

โครงการอาคารพกัอาศยัสงู 25 ชัน้
บรษิทั แกรนด ์ย ูลฟิวิง่ 
จาํกดั

ถ.ประชาชืน่
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

1568 ถ.ซอยพหลโยธนิ 30 ถ.

โครงการอาคารพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ นายสมศกัดิ ์จติตพิลงัศรี
พหลโยธนิ จตุจกัร 
กรงุเทพมหานคร

1569

โครงการอาคารพกัอาศยัสงู 8 ชัน้

บรษิทั พ ีแอนด ์เอน็ รี
สอรท์
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ-พทัยา 42 ต.หนองปรอื
 อ.บางละมงุ

จ.ชลบุรี

1569

1570 โครงการอาคารพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ (สว่นขยาย)
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ถ.เจรญินคร 17 แขวงบางลาํภู
ล่าง คลองสาน กรงุเทพฯ

1571

โครงการอาคารพกัอาศยัเอกสทิธิ ์คอนโดทาวน์
บรษิทั รวมชยัใบหยกฮอน
เนอรก์าเดน้ท ์จาํกดั

ถ.สวุนิทวงศ ์ต.วงัตะเคยีน เมอืง
 ฉะเชงิเทรา

1572 โครงการอาคารรกัษาพยาบาลโรงพยาบาลโอเวอรบ์รุ๊ค 17 ถ.สงิหไคล  เมอืง เชยีงราย

1573
โครงการอาคารเรยีนอเนกประสงคโ์รงเรยีนภูเกต็
เทคโนโลยี โรงเรยีนภูเกต็เทคโนโลยี

224/9 ถ.เทพกระษตัร ี เมอืง 
ภูเกต็

1574

โครงการอาคารโรงแรม 23 ชัน้ บรษิทั เกิอ้วฒันา จาํกดั
ถ.เพชรบุร ีแขวงทุ่งพญาไท ราช
เทว ีกรงุเทพมหานครุ

1575

โครงการอาคารโรงแรม 31 ชัน้

บรษิทั คามนิ ดเีวลลอปเม
นท ◌์
จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 11
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.

บรษิทั คามนิดเีวลลอ็ป แขวงคลองเตยเหนือ วฒันา 
1576 โครงการอาคารโรงแรม 31 ชัน้ เมน้ท ์จาํกดั กรงุเทพฯ

1577

โครงการอาคารโรงแรม 340 หอ้ง ซ.สขุมุวทิ 24 และ
อาคารทีจ่อดรถ

บรษิทั เค เอส แอนด ์ซนัส์
 จาํกดั

ซ.สขุมุวทิ 24 ถ.สขุมุวทิ แขวง
คลองเตย คลองเตย 
กรงุเทพมหานคร

โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้
บรษิทั ลคักี ้โกลบอล เรยีล

ํ ั
แขวงคลองเตยเหนือเขตวฒันา กทม.
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บรษิทั ลกักีโ้กลบอลเรยีล สขมวทิ ซ. 15 แขวงคลองเตย
1579 โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้

บรษท ลกกโกลบอลเรยล
เอสเตท จาํกดั

สขุมุวท ซ. 15 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

1580 โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ 
จาํนวนหอ้งพกั 137 หอ้งและทีจ่อดรถยนต์

บรษิทั ลกักีโ้กลบอลเรยีล
เอสเตท จาํกดั

สขุมุวทิ ซ. 17 แขวงคลองเตย
เหนือ วฒันา กรงุเทพฯ

โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้
จาํนวนหอ้งพกั 137 หอ้ง และทีจ่อดรถยนต์

บรษิทั ลคักี ้โกลบอล
เรยีลเอสเตท จาํกดั แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.

1581

1582 โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ บรษิทั พารค์รอยลั จาํกดั
สขุมุวทิ 18 แขวงคลองเตย 
คลองเตย กรงุเทพฯ

1583

โครงการอาคารโรงแรม 7 ชัน้ สขมวทิ ซอย 1

บรษิทั เอสเอสซ ีพรอ็พ
เพอรต์ี้

ั
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม.โครงการอาคารโรงแรม 7 ชน สขุมุวท ซอย 1

จาํกดั
แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กทม.

1584
โครงการอาคารโรงแรมรอยลั แบงคค์อก โฮเตล็ 
โครงการสาทรสแควร์

บรษิทั นอรท์ สาธร เรยีลตี้
 จาํกดั

ถ.สาทรเหนือ แขวงสลีม บางรกั 
กรงุเทพฯ

โครงการอาคารโรงแรมและสาํนกังานขนาดความสงู บรษิทั บ ีเอส เอน แอสเซท ถ.พระราม 4

1585

ู
27 ชัน้ ชัน้ใตด้นิ 2 ชัน้ จาํกดั แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

1586

โครงการอาคารโรงแรมสงู 2 ชัน้ 244 หอ้ง
บรษิทั ฮอนเนอร ์บวิซเินส
 จาํกดั ถ.เพชรเกษม  ชะอาํ เพชรบุรี

1587 โครงการอาคารศนยก์ารคา้ PATTAYA CITY WALK บรษิทั เอช ท ีอาร ์จาํกดั เขตเมอืงพทัยา บางละมง ชลบรี1587 โครงการอาคารศนูยการคา PATTAYA CITY WALK บรษท เอช ท อาร จากด เขตเมองพทยา บางละมงุ ชลบุร

1588 โครงการอาคารศนูยป์ระชมุและนิทรรศการ(สว่นขยาย)
บรษิทั โรแยลคลฟี บชี 
โฮเตล็ จาํกดั ต.หนองปรอื บางละมงุ ชลบุรี

1589

โครงการอาคารศนูยป์ระชมุและนิทรรศการ(สว่นขยาย)
บรษิทั โรแยลคลฟี บชี 
โฮเตล็ จาํกดั      

บรษิทั โรแยลคลฟี บชี บนเขาทบัพระยาบรเิวณอ่าว
1590 โครงการอาคารศนูยป์ระชมุและนิทรรศการ(สว่นขยาย)

บรษท โรแยลคลฟ บช 
โฮเตล็ จาํกดั

บนเขาทบพร ยาบรเวณอาว
พทัยาใต ้บางละมงุ ชลบุรี

1591
โครงการอาคารสาํนกังาน หา้งสรรพสนิคา้และอาคาร
ชดุพกัอาศยั ลาดพรา้ว บรษิทั มหาสขุ จาํกดั ถ.ลาดพรา้ว  บางกะปิ กรงุเทพฯ

1592 โครงการอาคารสาํนกังานวงศบ์ณัฑติ ตาํบลตลากใหญ่ เมอืง ภูเกต็

โครงการอาคารสาํนกังานหรอืทีท่าํการพาณิชย,์ แขวงคลองตนัเหนือ วฒันา 
1593

โครงการอาคารสานกงานหรอททาการพาณชย,
อาคารพกัอาศยั,อาคารจอดรถยนต ์ค.ส.ล. 33 ชัน้ กองทุนรวมซติีแ้อสเสท

แขวงคลองตนเหนอ วฒนา 
กรงุเทพมหานคร

1594
โครงการอาคารสาํนกังานใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ แหง่
ที ่2 ธนาคารกรงุเทพ

ถ.พระราม 3 แขวงชอ่งนนทร ี 
ยานนาวา กรงุเทพมหานคร

1595

โครงการอาคารสาํนกังานใหญ่ ธนาคารกรงุไทย บรษิทั เอเชีย่น เอน็ไวรอน รมิแมน้ํ่าเจา้พระยา ถ.พระราม 3
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่ ้ ่
1596

โครงการอาคารหอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรติ

มลูนิธฮิ ัว่เคีย้วปอ่เตก็เชีย่
งตึง๊ (มลูนิธปิอ่เตก็ตึง๊) ต.บางโฉลง   สมทุรปราการ

1597
โครงการอาคารอยูอ่าศยัภายในโรงเรยีนนานาชาติ
ฮารโ์รว์ บรษิทั ฮารโ์รว ์เอเซยี จาํกดั

ถ.โกสมุรวมใจ แขวงสกีนั ดอน
เมอืง กรงุเทพมหานคร

1598

โครงการอาคารอยอ่าศยัรวม
บรษิทั ต.ววิฒัน์พรอพ
เพอรต์ ีจาํกดั

ซ.พหลโยธนิ 26 ถ.พหลโยธนิ 
แขวงลาดยาว จตจกัร กรงเทพฯโครงการอาคารอยูอ่าศยรวม เพอรต์ ีจาํกด แขวงลาดยาว จตุจกร กรงุเทพฯ

1599 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 7 ชัน้
บรษิทั แสงทพิย ์เคหะกจิ 
จาํกดั ตาํบลบางป ูเมอืง สมทุรปราการ

1600

โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชัน้
บรษิทั ปากน้ํา เอส็เตท
จาํกดั

ถ.รชัดาภเิษก แขวงจอมพล เขต
จตุจกัร

กทม.

1600

1601

โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชัน้
บรษิทั รเิวอรไ์ซด์
คอนโดมเินียม จาํกดั

ถ.ซอย
บางนา-ตราด 19 แขวงบางนา 

เขตบางนา 
กทม.

ซ.เพชรเกษม 31/2 ถ.เพชรเกษม

1602 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชัน้ นายสหรฐั ฟกัผลงาม

ซ.เพชรเกษม 31/2 ถ.เพชรเกษม
 แขวงบางหวา้ ภาษเีจรญิ 
กรงุเทพมหานคร

1603 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชัน้
บรษิทั บา้นแสนสขุ พรอ็พ
เพอรต์ี ้จาํกดั

แขวงคนันายาว คนันายาว 
กรงุเทพฯ

1604 บรษิทั บา้นแสนสขุ พรอ็พ แขวงคนันายาว คนันายาว 
โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชัน้ เพอรต์ี ้จาํกดั กรงุเทพฯ

1605 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชัน้
บรษิทั ปากน้ําเอสเตท 
จาํกดั

ถ.รตันาธเิบศธ ์จอมพล จตุจกัร 
กรงุเทพฯ

โ ่ ั ั ้

บรษิทั พ ีแอนด ์ดบับลวิ 
พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท์
ํ ั

ถ.สขุาภบิาล 2 (ถนนเสรไีทย) 
แขวงคนันายาว คนันายาว 

1606 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชนั  จาํกดั กรงุเทพฯ

1607

โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม 8 ชัน้ 1 อาคาร
บรษิทั เค.เอม็.อนิเตอรแ์ลบ็
 จาํกดั

ตาํบลบางเสาธง บางเสาธง  
สมทุรปราการ

1608 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม Centre Point Witthayu
บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮาส ์
จาํกดั(มหาชน)

ถ.วทิย ุแขวงลุมพนีิ ปทมุวนั 
กรงุเทพฯ

โครงการอาคารอยอ่าศยัรวม เคหะชมชนสราษฏรธ์านี ถ พอ่ขนทะเล ต มะขามเตีย้ เมอืง
1609

โครงการอาคารอยูอ่าศยรวม เคหะชมุชนสรุาษฏรธ์านี
 3 (อาคารเชา่) การเคหะแหง่ชาติ

ถ.พอ่ขนุทะเล ต.มะขามเตยี เมอืง
 สรุาษฏรธ์านี

1610 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม ชยัลดัดา
อพารท์เมน้ต์ บรษิทั ชยัลดัดา จาํกดั

ซ.นนทบุร ี15 ม.3
ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบุรี

บรษิทั ดวงจลชาต ิจาํกดั ซ.พหลโยธนิ 52 แขวงสายไหม 
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โครงการอาคารอยอ่าศยัรวม ดวงจลชาตเิทพารกัษ์ บรษิทั ดวงจลชาต ิจาํกดั ถ เทพารกัษ์ ต เทพารกัษ์ อ เมอืง จ สมทรปราการ1612 โครงการอาคารอยอูาศยรวม ดวงจลุชาตเทพารกษ บรษท ดวงจลุชาต จากด ถ.เทพารกษ ต.เทพารกษ อ.เมอง จ.สมทุรปราการ

1613

โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม ด.ีเค.เจ.อพารท์เมน้ต์ บรษิทั ด.ีเค.เจ.จาํกดั

ซ.รามคาํแหง 60/2 แขวง
หวัหมาก บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

1614 โครงการอาคารอยอ่าศยัรวม บา้นสวนสโขทยั
บรษิทั สโุขทยั เฮอรเิทจ 
จาํกดั

ถ.สโุขทยั แขวงถ.นครไชยศร ี
ดสติ กรงเทพมหานคร1614 โครงการอาคารอยูอ่าศยรวม บา้นสวนสโุขทย จาํกด ดสุติ กรงุเทพมหานคร

1615 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม สแควร-์เอ (SQ-A) บรษิทั ศริไิทยรวมทุน จาํกดั ต.ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบุรี

1616

โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม หลงัสวนเซอรว์สิอพารต์
เมน้ท์

บรษิทั โกลเดน้ แลนด ์
พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอป
เมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)

ซ.หลงัสอวน แขวงลุมพนีิ ปทุม
วนั กรงเทพมหานครเมนท เมนท จากด (มหาชน) วน กรงุเทพมหานคร

1617
โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวม อมตะระยอง คอนโด
ทาวน์

บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์
(บางปะกง) จาํกดั   ศรรีาชา ชลบุรี

1618 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวมเทวานิเวศน์ หจก.ซวิเวอรแ์ซนด ์ชะอาํ     เพชรบุรี

1619 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวมบรูพาเพลส - เมอืง ชลบุรี

1620 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวมบรูพาเพลส - เมอืง ชลบุรีู ู ุ

1621 โครงการอาคารอยูอ่าศยัรวมอาคาร B-15 และ B-16
บรษิทั สหทรพัยภ์ทัรกจิ 
จาํกดั ต.ศรรีาชา ศรรีาชา ชลบุรี

1622

โครงการอาคารอยูอ่าศยัรามคาํแหง นายชศูกัดิ ์จทูะสมพากร
แขวงหวัหมาก บางกะปิ 
กรงุเทพมหานคร

บรษิทั โรงพยาบาล
1623 โครงการอาคารเอนกประสงคแ์ละทีจ่อดรถ(สว่นขยาย) กรงุเทพพทัยา จาํกดั ตาํบลนาเกลอื บางละมงุ ชลบุรี

1624 โครงการอารยีค์อนโดมเินียม บรษิทั เอม็บ ีทาวเอร ์จาํกดั
ซ.อารยี ์2 แขวงสามเสนใน พญา
ไท กรงุเทพมหานคร

1625

โครงการอนิเดก็ซ ์ลฟิวิง่มอลล ์ภูเกต็
บรษิทั บางกอก แฟรนด์
ไชส จาํกดั

ถ.เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ต.วชิติ 
เมอืง ภูเกต็

1626

โครงการอมิโฮเตล็ ท่าแพ
บรษิทั ท ีซ ีซ ีแวลุ โฮเทลส์
จาํกดั

ถ.คชสาร
ต.ชา้งควาน อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่

1627 โครงการเอ สเปช สขุมุวทิ 77 บรษิทั วนัดารา จาํกดั แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

1628 บรษิทั อารยีา พรอพเพอร์ ถนนอโศก ดนิแดง ดนิแดง 1628

โครงการเอ สเปซ อโศก-รชัดา
บรษิท อารยีา พรอพเพอร์
ตี ้จาํกดั (มหาชน)

ถนนอโศก-ดนิแดง ดนิแดง 
กรงุเทพฯ

1629

โครงการเอ สเปซ ไฮดอ์เวย์
บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี้
จาํกดั (มหาชน)

ถ.อโศก-ดนิแดง
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.
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1631 ถ.สขมวทิ ต.บางปลาสรอ้ย เมอืง
โครงการเอกคอนโดววิ 1 บรษิทั เอกเรสซเิดนซ ์จาํกดั

ถ.สขุมุวท ต.บางปลาสรอย เมอง
 ชลบุรี

1632

โครงการเอกคอนโดววิ 1 บรษิทั เอกเรสซเิดนซ ์จาํกดั
ถ.สขุมุวทิ

ต.บางปลาสรอ้ย อ.เมอืง จ.ชลบุรี

บรษิทั เอกสนิ การเ์ดน้โฮม ถ.ซอยงามวงศว์าน 23 ต.บางเขน
1633 โครงการเอกสนิคอนโดมเินียม  จาํกดั  เมอืง นนทบุรี

1634

โครงการเอกสนิเพลส
บรษิทั  เอกสนิ 
การเ์ดน้โฮม จาํกดั

ถ.งามวงศว์าน ต.บางเขน 
อ.เมอืง จ.นนทบุรี

โ ์ ์ ์
ถ.วงแหวนกาญจนาภเิษก แขวง

1635 โครงการเอน็ท ีอพารเ์มนต์ นายอนนัต ์ เอกพพิฒันา บางแค บางแค กรงุเทพฯ

1636 โครงการเอสทซี ีอพารท์เมนท์
บรษิทั เอสทซี ีอพาร์
ทเมนท ์จาํกดั

ถ.สวุนิทวงศ ์และถ.สหีบรูานุกจิ 
แขวงมนีบุร ีมนีบุร ี
กรงุเทพมหานคร

1637
บรษิทั อารยีา พรอพเพอรต์ี้

โครงการเอสเปซ เพลย ์สทุธสิาร จาํกดั (มหาชน) ถ.สทุธสิารวนิิจฉยั เขตหว้ยขวาง กทม.

1638 โครงการเออรบ์านา สาทร
บรษิทั เออรบ์านา เอสเตท
 จาํกดั

ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
สาทร กรงุเทพมหานคร

บรษิทั สยามพนัธว์ฒันา ถ หลงัสวน แขวงลมพนีิ ปทมวนั
1639 โครงการเออรบ์านาหลงัสวน

บรษท สยามพนธวุฒนา 
จาํกดั

ถ.หลงสวน แขวงลุมพน ปทุมวน
 กรงุเทพมหานคร

1640

โครงการแอสคอท พริยิา เซอรว์สิ อพารเ์มน้ท์
บรษิทัสาทร ทรพัยส์นิ 
จาํกดั ถ.สาทรใต ้ สาทร กรงุเทพฯ

1641 โครงการโอ.พ.ี แมนชัน่ 2 บรษิทั โอ.พ.ี แมนชัน่ จาํกดั
ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงดนิแดง 
ดนิแดง กรงุเทพมหานครุ

1642 โครงการโอเชีย่นคอนโดมเินียม
บรษิทั โอเชีย่น พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั

ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ บาง
คอแหลม กรงุเทพมหานคร

1643

โครงการโอเชีย่นพอรโ์ตฟิโน่ คอนโดมเินียม
บรษิทั โอเชีย่น พรอพ
เพอรต์ี ้จาํกดั ต.นาจอมเทยีน สตัหบี ชลบุรี

1644 โครงการโอเรยีนเทล็ บชี รสีอรท์ บรทั พนภทัรสมบตั ิจาํกดั ตาํบลชะอาํ ชะอาํ เพชรบรี1644 โครงการโอเรยนเทล บช รสอรท บรท พนูภทรสมบต จากด ตาบลชะอา ชะอา เพชรบุร

1645 โครงการโอเอชสิ เดอะซติีเ้รสซเิดนท์
บรษิทั ครสิตลัซติี ้ดเีวลล
อปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่ หว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร

1646

โครงการไอดโีอ ลาดพรา้ว 17
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ถ.ลาดพรา้ว แขวงจอมพล 
จตุจกัร กรงุเทพฯ

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป



ลาํดบั เจ้าของโครงการ ท่ีตัง้ จงัหวดัโครงการ

โ ไ โี ิ
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป 

ํ ่
1648

โครงการไอดโีอ สาทร-ตากสนิ
บรษท อนนดา ดเวลลอป 
เมน้ท ์ท ูจาํกดั

แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน กทม.

1649

โครงการไอดโีอ สขุมุวทิ 103
บรษิทั อนนัดา
ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั

ถ.สขุมุวทิ
แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอ็ป ถ.สขุมุวทิ แขวงบางนา บางนา 
1650 โครงการไอดโีอ สขุมุวทิ 103 เมน้ท ์ท ูจาํกดั

ุ ุ
กรงุเทพฯ

1651 โครงการไอยราวลิล่า
บรษิทั เอกทวอีนิดลัทรี ้
จาํกดั ต.คกึคกั ตะกัว่ปา่ พงังา

1652

โครงเดอะพารค์แลนด ์ตากสนิ-ท่าพระ
บรษิทั นารายา เรสซเิดนส์
จาํกดั

ถ.ราชพฤกษ์ (ชว่งตากสนิ-เพชร
เกษม) แขวงบุคคโล

ี
กทม.โครงเดอะพารคแลนด ตากสน ทาพระ จากด

เขตธนบุรี
กทม.

1653

โครงบา้นนวธารา
บรษิทั บา้นราชประสงค ์
จาํกดั

ซ.ขีเ้สอืใหญ่สามคัคี
ถ.ประดษิฐม์นูธรรม แขวงคลอง
กุ่ม เขตบงึกุ่ม 

กทม.

1653

1654 โครงรเีจน้ท ์โฮม
บรษิทั รเีจน้ท ์กรนี พาว
เวอร ์จาํกดั

ซ.พหลโยธนิ 57 ถ.พหลโยธนิ 
แขวงอนุสาวรยี ์บางเขน 
กรงุเทพฯ

1655

โรงพยาบาลขอนแก่น-ราม โรงพยาบาลขอนแก่น
ถ.ศรจีนัทร ์ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.ขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแกน-ราม โรงพยาบาลขอนแกน อ.เมอง จ.ขอนแกน

1656

โรงพยาบาลโรจนเวช โรงพยาบาลโรจนเวช
ถ.โรจนะ ต.สามเรอืน 
อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา

1657 โรงพยาบาลศรสีวรรค ์เลขที ่ง.33/64 โรงพยาบาลศรสีวรรค์ ถ.ดาวดงึส ์ต.ปากน้ําโพ อ.เมอืง จ.นครสวรรค์1657 โรงพยาบาลศรสวรรค เลขท ง.33/64 โรงพยาบาลศรสวรรค ถ.ดาวดงส ต.ปากนาโพ อ.เมอง จ.นครสวรรค


